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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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17 de Dezembro de 2006
Jesus
Falo hoje com um imenso amor no Meu coração. Entre vós, há aqueles que sofrem de
dificuldades financeiras. Não tendes dinheiro suficiente para sustentar a vossa família. Talvez não tenhais aquilo que é necessário para comprar alimentos ou para
pagar o vosso alojamento. Meus amigos, não
estais esquecidos. O Céu não vos abandonará. Vejo a vossa angústia e reconheço a
vossa necessidade. Quero pedir-vos que
olheis para a vossa situação sem medo. Perguntai-vos se estais em verdadeiro perigo
de ficardes sem alimento. Estais em verdadeiro perigo de perder o vosso local de habitação? Considerai estas duas coisas como
as vossas necessidades básicas. Estou a pedir-vos que comeceis a pensar no vosso
tempo na terra de um modo diferente. Tomai
exactamente em consideração aquilo de que
o vosso corpo necessita para continuardes
ao Meu serviço. Alguns dos Meus filhos na
terra foram abençoados com grande abundância. Em alguns casos, esta grande abundância criou uma ânsia de ter mais que está
a minar os objectivos do Céu em relação à
alma. Além disso, esta aspiração de ter mais
1
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transformou-se numa distracção que desvia alguns dos filhos de Deus da tarefa de
crescerem em santidade. Meus muito queridos, se o que acabo de dizer corresponde à
vossa situação, se tendes, no dia a dia, suficiente alimento para comer e um local seguro para descansar e se, contudo, vos continuais a preocupar com dinheiro, deveis
mudar imediatamente a vossa atitude. O
que fareis quando chegar o momento de
abandonar tudo isso? Ireis objectar quando
Jesus não vos der estas coisas suplementares no Céu? Podereis não querer vir para o
Céu, porque aqui não há excesso de bens
materiais. Claro que tudo isto não passa de
uma tolice, e Eu estou a brincar convosco,
mas, por favor, tentai compreender aquilo
que vos estou a querer dizer. Bens materiais
em excesso são uma distracção. Se tendes dificuldades financeiras que podem ser corrigidas através de um corte nos vossos padrões de vida, deveis fazê-lo de imediato. Eu
vou ajudar-vos, e prometo-o hoje, porque isto
é muito importante para vós e para as vossas famílias. Estou a pedir a todos que reconsiderem as suas necessidades e que usem
menos, sempre que possível.
Para aqueles que não conseguem prover às
necessidades básicas de alimento e habita2
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ção, tenho outra coisa a dizer. Deveríeis pedir-Me para vos mandar ajuda, e Eu vou começar a fazê-lo desde já. Meus muito queridos filhos, Eu não vos criei para terdes fome.
Eu não vos criei para dormirdes em circunstâncias que impedem a segurança.
Quero que saibais que, durante o Meu tempo
na terra, experimentei muitas vezes o que
era a fome. Muitas vezes não tive onde descansar a cabeça. Na verdade, nasci na pobreza e compreendo a pobreza no seu lado físico. Quero hoje que saibais uma coisa. As
dificuldades financeiras e a necessidade física não se igualam à pobreza espiritual,
quero dizer, à necessidade espiritual. O que
estou a dizer é que podereis ser muito mais
ricos do que qualquer rei ou rainha, mesmo
que sejais o mais pobre de entre os pobres.
Talvez tenhais mais fome do que o alimento
que vos é dado. Talvez nem tenhais uma
casa. Meu querido filho, irás ter uma belíssima casa aqui no Céu e receberás aqueles
que te são queridos com uma enorme bondade. No Céu terás o bastante de tudo e serás tratado como um personagem real por
Mim, pelo teu Jesus. O teu tempo de pobreza
na terra prepara-te para um tempo de
grande riqueza no Céu. Tens de aceitar as
tuas circunstâncias com paz, mesmo
3
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quando tentas alterar essas circunstâncias.
Não aceitarei que não tenhas querido trabalhar para te sustentares a ti e à tua família. Isto não é razão para passar necessidades. Quero que tentes sustentar-te a ti e
àqueles por quem és responsável. Mas se,
sem culpa da tua parte, te encontrares na
pobreza, asseguro-te, hoje, que se aceitares
essa situação com paz, Eu hei-de recompensar-te muito para além de tudo aquilo que
possas imaginar. Nos lugares onde as pessoas são pobres, Eu estou presente com as
Minhas maiores graças. Meus muito queridos, acreditai em Mim hoje, quando vos digo
que as pessoas que vêm para o Céu não se arrependem de nada do que sofreram na terra.
Descansai com este pensamento. Não lamentareis os vossos sofrimentos. Só lamentareis os momentos em que deixastes de
amar. Pedi a Minha ajuda e Eu ajudar-vosei. Ficai em paz. Não fostes abandonados.

4
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Santo Agostinho
Queridos irmãos e irmãs, nós, no Céu, lembramo-nos de ter estado na terra. Lembramonos de ter tido grandes carências e de ter sofrido
a pobreza. É verdade que alguns dos santos de
Deus eram ricos na terra, mas muitos não o
eram. O tempo em que vós viveis é um tempo de
grande abundância para alguns. Deus ficaria feliz se esta abundância fosse partilhada para
que poucos experimentassem o que é a fome, que
tem como resultado a doença e a morte. Haverá
sempre gente pobre, é verdade, mas este facto
não desculpa ninguém de não lhes prestar assistência. Se fordes ricos, podereis perguntar, “O
que posso eu fazer?” Vou responder-vos hoje.
Dai. Dai muitas vezes e dai ainda mais. Trabalhai para os outros com o vosso poder e a vossa
influência. Espalhai os princípios de santidade
para a utilização responsável da riqueza material e financeira. Deveis também privar-vos de
alguma coisa. Sacrifício. Estais talvez numa situação em que estais habituados a um alto nível
de vida e agora vedes que tendes de o baixar.
Dai graças a Deus por isto. Alegrai-vos, porque
nesta circunstância ireis aprender muitas coisas.
Ireis aprender a confiar em Deus. Ireis aprender
a ter compaixão pelos outros. Ireis aprender
5
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que nem tudo tem a ver com o conforto material.
Ao olhar para trás, para o meu tempo de serviço
na terra, tenho consciência de que o tempo de
maior crescimento para mim foi o tempo em
que eu sofri. Trata-se de espiritualidade básica,
claro, na medida em que é difícil tornar-se santo
se nunca nos negámos a nós mesmos. Para vos
tornardes santos, tendes de pegar na vossa cruz.
Esta cruz pode aparecer de muitas formas, e a
melhor resposta para a cruz é, sempre, levantála e caminhar com ela. Andai para a frente.
Não vos lamenteis porque a cruz foi colocada à
vossa porta. Aceitai a cruz como vinda do Céu
e, pondo um pé em frente ao outro, subi a montanha em direcção a Jesus. Haverá sempre quem
sofra mais do que vós, e haverá sempre quem sofra menos. Não deixeis que a pobreza vos torne
azedos. Fazê-lo, seria rejeitar a generosa oferta
de santidade da mão de Deus. Durante este
tempo, muitos sofrem dificuldades financeiras.
Estará o Céu menos presente por causa disso?
Passa-se exactamente o mesmo que se passou
em muitos períodos da história. Ficai em paz em
todas as circunstâncias que existem à vossa
volta e vereis que Deus vos dá aquilo de que necessitais para O servir em cada dia. Se tendes
fome, oferecei-o a Deus, mesmo quando Lhe
6
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pedis que vos arranje mais alimento. Deus tornar-vos-á santos mais depressa nestas circunstâncias e ireis fazer a experiência da riqueza espiritual. Se tendes o suficiente e não tendes
fome, negai-vos alimento periodicamente. Simplesmente não comei durante um dia e oferecei
a vossa fome a Deus, para que Ele possa pegar
no vosso pequeno sacrifício e obtenha graças
com as quais alimente outros. O Céu ajudar-vosá a compreender a vontade de Deus em cada situação, na pobreza ou na abundância.

7
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Santo Agostinho
Num mundo em que muitos rejeitaram Deus, é necessário que muitos aprendam o que é a confiança. A confiança em Deus é algo que nos liberta. Deus pode ensinar esta lição através da
falta de segurança financeira. Se perdestes a vossa segurança financeira e estais com medo, falai com Deus. Contai-Lhe os vossos medos. Falai-Lhe das vossas obrigações, em particular das
que vos parece que não conseguis enfrentar. Deus
ajudar-vos-á. Não é vergonha nenhuma não ter
dinheiro que chegue. O próprio Jesus raramente tinha dinheiro. As pessoas olharam de lado
para Ele? Sim, olharam. As pessoas tiveram de
O socorrer? Sim, tiveram, e essas pessoas estão
a ser recompensadas eternamente por o terem feito. Se perceberdes que outros vos terão de ajudar, aceitai-o de boa vontade. Talvez vos seja penoso. Talvez acheis que é humilhante. Compreendo. Acompanho-vos nesta humilhação. No
entanto, com a humilhação vem a humildade. Eu
sei que, no que toca a humilhação, é difícil; contudo, naquilo que toca à humildade, ela tem a sua
origem no Céu e faz com que vos abrais ao amor
de Deus de um modo que muito agrada ao Céu.
Se outros tiverem de vos socorrer, partilhando o
seu alimento, a sua morada, o seu tempo ou a sua
riqueza, aceitai-o, com paz. Podereis nada ter
9
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para os recompensar, mas Deus tem infinitos bens
para os abençoar pela sua delicadeza para
convosco. Na verdade, a vossa situação pode ser
a melhor oportunidade que estas pessoas têm
para obter a santidade. Existe aqui uma cilada:
não ficai zangados com aqueles que vos ajudam,
mesmo que eles dêem com um ar de superioridade. Se as vossas circunstâncias os fizerem sentir-se superiores, o problema deles será maior do
que o vosso e eles terão as suas próprias lições
a aprender. Tereis de rezar por eles e concentrarvos nas lições que Deus vos está a dar hoje. Aceitai a ajuda de outros, como se viesse directamente
da mão de Deus. Estais em dificuldades financeiras. Rezai. Deus manda-vos ajuda. Sede gratos a Deus e alegrai-vos. Não critiqueis a forma
como Deus manda a Sua ajuda. Imaginai-vos a
andar numa estrada, tendo a certeza que não poderíeis continuar tal era o cansaço. Tendes quilómetros à vossa frente a percorrer. Aparece um
carro e oferece-vos transporte. Entrais no carro e começais a criticar a cor dos assentos. Perante uma situação destas, certamente abanaríeis
a cabeça. Rir-vos-íeis do ridículo da situação?
Sentir-vos-íeis tristes por aquele que vos ofereceu ajuda, por essa pessoa ter sido alvo de troça e ridicularizada por alguém mal-intencionado? Sede amáveis. Olhai com gratidão para aqueles que Deus manda para vos assistir.
10
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Santo Agostinho
Queridos amigos, nós no Céu vemos aquilo de
que necessitais. Ouvimos as vossas orações.
Vinde até Deus com tudo. Ficai em paz em relação a tudo. Sede como crianças confiantes
que sabem que o seu pai tomará conta delas na
altura certa. Não vos arrependereis de confiar
em Deus. Confiar no Pai torna-se um hábito e
será bom para vós em cada aspecto da vossa
vida. Talvez tenhais dinheiro suficiente e talvez
tenhais sempre tido dinheiro suficiente. Então,
nesse caso, mais do que aquele que foi atingido
pela pobreza, deveis aprender a confiar, por
causa da tentação de repousar, quando se é
rico, na sua própria riqueza para a sua própria
protecção. Que loucura. É mesmo uma perfeita
loucura. Na verdade, é como viver numa casa
sem fundações. Tudo pode estar bem quando o
sol brilha, mas na vida devem esperar-se tempestades, que, aliás, vêm com regularidade. A
abundância de riqueza material faz com que
seja ainda mais importante que aprendeis a confiar em Deus. Pedi-me ajuda, e eu ensinar-vosei tudo o que sei sobre confiar em Deus.
Se receais pela segurança financeira da vossa
família, pedi-me para interceder por vós. Jesus
11
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tem a maior ternura pelos pobres porque Ele
Próprio foi pobre. Jesus compreende que vos
preocupeis com o sustento dos vossos filhos e em
ajudar todos. Jesus aceita que este desejo de
prover ao sustento dos que vos são queridos é
uma santa inspiração que vem d’Ele. Jesus recompensar-vos-á, dando-vos toda a assistência
possível. Não pensai que estais a trabalhar à
margem da vontade de Deus se vos esforçardes
por proteger financeiramente a vossa família.
Não tenhais também medo que Deus vos castigue por serdes ricos. Foi o Próprio Deus que
permitiu que fôsseis ricos, mas Deus não permitirá a vossa riqueza simplesmente para o
vosso conforto pessoal. Deus permitiu a riqueza
para vós, para que possais administrar esta riqueza de tal forma que Deus possa assistir a outros através de vós. Querereis certamente deixar
que Deus o faça com toda a liberdade, o que significa que precisais de rezar pedindo a Deus
que, sempre, e em todos os momentos, vos dirija.
Em todas as circunstâncias, ficai em paz. Deus
ama os Seus filhos e vós não sereis abandonados. Nós, os santos no Céu, ajudar-vos-emos a
encontrar as respostas certas para todas as vossas dificuldades financeiras. Virá o dia em que
12
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terminareis a vossa vida e todos esses problemas
acabarão. Nesse dia, eu, Agostinho, estarei à
vossa espera para vos poder dar os parabéns
pela forma santa como encarastes a vossa situação financeira.

13
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Mãe Santíssima
Meu querido filho, eu estou contigo. Existe uma
forma santa de agir na tua situação. Se rezares,
saberás qual é essa forma santa que te conduz
até ao meu Filho. Eu proteger-te-ei de uma escolha não santa que te afaste do meu Filho. Vês,
meu filho, em tudo o que tiveres de enfrentar, há
uma oportunidade de santidade. O Céu poderá
usar o teu dia para levar avante os nossos objectivos, sejas tu o mais pobre entre os pobres, ou
o mais rico entre os ricos. Tudo aquilo de que necessitamos é do teu “sim” a Jesus. Diz sim ao meu
Filho. Aceita todas as cruzes que tens. Nós vamos
ajudar-te a prover ao sustento da tua família. Nós
vamos ajudar-te a encontrar a paz no teu sofrimento. Não serás abandonado. Eu sou uma Mãe
e tive muitas preocupações com a falta de meios.
Houve muitas pessoas que ajudaram a minha
pequena família. A minha gratidão pela generosidade de outros está ainda comigo e a gratidão
de Deus pela sua generosidade ainda está com
eles. Vês? Se ajudares outros, serás recompensado por toda a eternidade. Se aceitares a ajuda
dos outros com dignidade, tornar-te-ás santo e
serás exemplo de um sofrimento digno. Meus
queridos filhos, prometo-vos que tereis aquilo de
que necessitais para vos tornardes santos. Não
penseis que o Céu vos abandona aos vossos pro-

15
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blemas financeiros. O Céu ajuda nestes casos,
tanto como o Céu ajuda em questões espirituais,
porque compreendemos que tudo o que acontece
na vossa vida dá forma à vossa espiritualidade.
Caminhai em cada dia com o Céu e vereis a nossa
ajuda. Eu sou a vossa Mãe e não vos abandono às
vossas preocupações. Dar-vos-ei paz em todas as
vossas preocupações.

16
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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
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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.

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

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.

