
 
   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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA EXPLICATIVA: é normal que pela ofensa 

queiramos ser reparados. É lógico, racional e humano exigir 
justiça. O perdão é um comportamento divino, podemos achá-
lo um trabalho impossível mas temos de o começar a 1%, pois 
Jesus nos dará o dom do perdão. Basta abrir o espírito e o 
coração a Ele para conseguirmos perdoar. Ele fará o 
impossível em nós e ganharemos a Paz e a Alegria. 

 
 

 
O CÉU FALA ÀQUELES QUE LUTAM POR PERDOAR 

(sobre perdão, mágoa e ressentimento) 
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Trata-se de um conjunto de mensagens que vem dar resposta 

a um conjunto de problemas que a humanidade vive como 

suicídio, vícios, aborto, perdão, rejeição, dificuldades financeiras, 

depressão, divórcios, stress, tragédias, medos, abusos e muito 

mais. Mensagens essas que foram recebidas por uma leiga 

franciscana da parte de Deus, da Virgem Maria, dos Santos e dos 

Anjos. 

 As mensagens à Anne, apóstola leiga, foram 
submetidas ao seu bispo, monsenhor Leo O’Reilly , bispo de 
Kilmore, na Irlanda, que deu sua autorização para sua 
publicação, logo estão autorizadas e tidas como credíveis por 
parte da Igreja Católica. 



 
  

13 de Dezembro de 2006 
Jesus 
 
Como sou abençoado por tu tirares 
uns momentos para ler estas 
palavras! Eu sou Deus. Eu sou tudo 
e, no entanto, o simples acto de 
leres as Minhas palavras, dá-Me 
glória. 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 
MANEIRA DE CURAR ESTAS FERIDAS É AQUELE QUE 
CARREGA AS FERIDAS PERDOAR ÀQUELE QUE LHAS 
INFLIGIU. Meu querido filho, isto pode ser difícil. Quando 
uma ferida encontra um abrigo no coração, sente-se confortável 
nesse abrigo. A ferida tem de ser desalojada e levada 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 reaviva a dor, mas só temporariamente até a ferida ser 
pura e simplesmente removida. 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 inimigo. O perdão é a Minha característica. Tu, um 
filho amado de Deus, procuras encontrar 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 celestial, será 
obtida através da aceitação das tuas faltas e através da aceitação 
das faltas dos outros. 
 

 
Santa Faustina (revelou-se-lhe Jesus Misericordioso em 1930) 
 
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. 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 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.  
 

 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. 


