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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.
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1 de Agosto de 2005
Jesus
Minhas filhas, todas vós sois muito
importantes para Mim. As almas são
levadas a acreditar que se tiverem cometido
um erro grave não são bem-vindas no Céu,
ou que não serão uma boa companhia para
Mim. Nada disso é verdade. Há, pois, que
lutar contra essa tentação. O pecado é digno
de perdão. Todo o pecado. Quero, neste
momento, dirigir a atenção em particular
para o pecado do aborto. Este pecado
tornou-se tão comum no vosso mundo que
algumas almas chegam a acreditar que um
tal pecado nem sequer é grave. Bem, Minha
querida alma, terás de compreender que foi
o inimigo de tudo o que tem vida que
espalhou um tal erro. Não é mais do que um
truque, um enorme artifício de proporções
tais, que o seu resultado foi o massacre de
muitos. Poderás agora querer saber quais
são exactamente os Meus sentimentos em
relação a esta questão. Vou partilhá-los
contigo. A Minha aflição não tem limites.
Fico triste cada vez que acolho uma criança
rejeitada que Me é devolvida. E acreditai
que elas são bem acolhidas em casa. Eu sou
1
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todo misericórdia e amor, e estes pequeninos
não sofrem de culpa alguma, por isso o Céu
lhes dá uma grande alegria depois do seu
regresso. Da mesma forma, Nós havemos de
vos acolher em casa, sejam quais forem os
vossos pecados. Ficai em paz. Há muitas
almas no Céu que cometeram pecados com
esta amplitude. Poderás até dizer, Minha
amiga, que o Céu está cheio de pecadores,
mas estes são pecadores arrependidos.
Queres arrepender-te e servir-Me como uma
Minha querida apóstola? Eu sei que o farás
e, por isso, é que Eu Me aproximei de ti e te
trouxe estas palavras. Estás perdoada.
Tenho muito a partilhar contigo, o que te
ajudará a compreender a tua situação.
Descansa agora esse teu pequenino coração
tão ferido junto a Mim, enquanto Eu te
mostro como poderás regressar em plenitude.

2
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Santa Maria Madalena
Queria saudar, com toda a amizade, todas as
minhas amigas da terra. Fico mesmo muito
contente por Jesus deixar que seja eu a falar
neste momento. Grandes coisas estão a
acontecer no mundo, e o Renovamento faz com
coragem o seu caminho do Céu à terra e de
alma para alma. No Céu, estamos a olhar
atentamente e a dar a nossa ajuda. Um dos
sinais que nos indica que o Renovamento é
necessário, é o número de abortos que estão a
acontecer. Minhas queridas irmãs em Cristo,
isto é uma abominação. Não podemos permitir
que continue, nem tu, nem eu. Temos de ajudar
as nossas irmãs a entenderem que o seu ventre
serve de abrigo a uma pequenina vida, a uma
vida enviada pelo próprio Deus. Pensar de
forma diferente é tornar-se um mero joguete
nas mãos do demónio. Não pode haver
qualquer discussão sobre este ponto, no sentido
que nunca devereis permitir, sequer, considerar
a hipótese, por um só momento que seja, que
uma gravidez não é exactamente a mesma coisa
que uma vida, uma pessoa, um plano divino.
Não vos afasteis desta realidade, desta verdade
irrefutável. Eu quero falar às mulheres que
praticaram abortos e que permitiram que os
3
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seus filhos lhes fossem arrancados desta forma.
Querida mulher, se pensas que cometeste um
pecado mais grave do que eu, estás enganada.
Jesus ama-me ternamente e eu sou uma grande
amiga e muito próxima do nosso Salvador. E,
no entanto, eu poderia ser, para vós, causa de
aversão se soubésseis como vivi parte da minha
vida. Somos todas iguais, na medida em que
todas somos pecadoras. No Céu, ninguém olha
para os outros se não com amor e
compreensão. É que todos nós compreendemos
que, tendo em conta as verdadeiras
circunstâncias que se vivem na terra, é possível
cometer grandes erros, tal como vós fizestes. As
situações em que vos encontrastes contribuíram
para a vossa decisão. Eu sei. Jesus sabe-o. O
Céu inteiro o sabe. Vós tendes também de o
aceitar. Se estivésseis em situações diferentes, é
possível que tivésseis tomado uma decisão
diferente. Mas já passou, e Jesus renova todas
as coisas. Deixa Jesus renovar a tua alma e
dar-Lhe-ás uma alegria muito superior à
tristeza que Lhe causaste. Eu não te teria dito
isto se não fosse inteiramente verdade. Se
voltares para Jesus com todo o teu coração e se
Lhe pedires perdão, terás o perdão e Jesus
esquecerá os teus pecados. De certeza que Ele
esqueceu os meus.
4
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Santa Maria Madalena
Minhas irmãs em Cristo, peço-vos, por favor,
que me deixem ajudar-vos. Quando sois
apanhadas numa teia de culpa, pode tornar-se
difícil sair dela. Sozinha, é completamente
impossível. O problema é que podes estar a
pensar de tal maneira mal de ti por causa do
teu erro, que começas a perder a noção da tua
dignidade e do teu valor celestial. Jesus
necessita da tua ajuda e tens de Lhe responder.
Tu sabe-lo. Mas antes de poderes responder a
Jesus, terás de permitir que Ele te cure. Por
isso, estende a tua mão, para que Jesus a
agarre com toda a força. Ele vai libertar-te do
domínio da dor que te manteve cativa. Jesus
olha para a tua alma e vê tudo. Ele
compreende. Um dia irás olhá-Lo face a face.
É inevitável. Por isso olha hoje de frente para
Ele, e olha com toda a atenção. Tudo o que
conseguirás ver na Sua cara cheia de beleza, é
amor. Jesus não te condena. É o inimigo que te
diz essas coisas. Jesus é todo misericórdia,
todo compreensão. Deixa que Ele tome a tua
dor e a substitua pela alegria do Céu. Querida
irmã, será que pensas, por um momento só que
seja, que a escuridão do pecado no mundo não
5
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reivindicou outros para si da mesma forma? Tu
sabes que foram muitos os que caíram vítimas
da falsidade e das distorções da verdade. Não
estás só, de maneira nenhuma. Muitas
mulheres estão a trabalhar neste momento pelo
Reino e estão a dar a Jesus grande glória.
Também elas deixaram que os seus filhos lhes
fossem arrancados da mesma forma. Mas
voltaram para Cristo, com arrependimento, e
Ele perdoou-lhes. É o que Ele te está a oferecer
neste momento. Vamos envolver-te com as
graças do Céu e, também tu, trabalharás a
favor de Jesus e dos outros. Se voltares para a
família de Deus, darás grande conforto e
alegria a esses teus filhos que estão no Céu.
Nada te deverá fazer parar. Volta para o lado
do Céu onde és acarinhada e, deixa-me dizê-lo,
tão desesperadamente necessária.

6
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2 de Agosto de 2005
Santa Maria Madalena
Querida irmã em Cristo, este é o momento de
te libertares do mal. Jesus está a fazer chegar
este momento a todas as almas, para que elas
voltem para o Seu Sagrado Coração. As Suas
graças de salvação nunca se esgotam. Há
suficientes graças para cada cura espiritual e
emocional necessária a cada alma que foi
ferida de alguma maneira. Quero incitar-te a
aproveitar este momento, agora, para que
possas regressar plenamente para a família de
Deus, e para que possas trabalhar para os teus
irmãos e irmãs que se mantêm na escuridão e
na solidão. Há tantos que não são amados. Se
passares este tempo da tua vida a trabalhar
para outras almas, aí onde Jesus te colocou,
haverá alegria no Céu. Darás glória a Jesus e
aos teus filhos que chegaram antes de ti. Eles
terão orgulho de tu seres a sua Mãe, porque os
serviste na terra ao servires Jesus. Acreditas
em mim, querida irmã? Eu estou a falar a
verdade. Nós, no Céu, nunca exageramos e
nunca dizemos o que não é verdade. Falamos
com cuidado, e as nossas palavras têm o apoio
do próprio Deus. Os teus filhos amam-te e têm
7
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toda a compreensão pelos medos que te
fizeram tomar essa decisão. Vê-los-ás e
passarás a eternidade com eles. No Céu, só há
alegria. Certamente que consegues entender
que não haverá quaisquer recriminações e que,
nesta terra divina, não existe qualquer
desgosto. Serás reunida a todos aqueles que
amaste e, juntos, ireis explorar o Reino das
almas triunfantes que conquistaram o mundo e
a sua humanidade. Por isso não há qualquer
razão para que não sintas alegria e paz. Jesus
ama-te. Todos os santos te amam. Os anjos
trabalham sem cessar para que voltes para a
alegria completa. E os teus filhos esperam para
se unirem à sua Mãe.

8
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Santa Maria Madalena
Irmãs, agradeço a Deus por vós. A vossa
bondade para com as outras mulheres trará
mais almas para casa, para o Céu. Depois da
minha conversão, eu nunca julguei outra
mulher, porque percebi a razão que leva uma
mulher a fazer as coisas que acabou por fazer.
Algumas escolhas são erradas. Todas sabemos
isso. Quem é capaz de dizer que todas as
escolhas são as escolhas correctas? Aqui no
Céu, olhamos para os acontecimentos no
mundo. Eu, em particular, vejo mulheres que
são vítimas de abuso sexual. Estou
perfeitamente familiarizada com as emoções
que uma mulher pode experimentar depois
dessas coisas acontecerem, seja durante a
infância ou na idade adulta. Estas emoções, se
não forem levadas até ao Céu para serem
curadas, podem ter como resultado uma má
escolha. Talvez sejas capaz de perceber o que
eu estou a querer dizer. Os nossos corpos
foram destinados ao mais belo serviço do
Reino. A relação sexual entre um homem e uma
mulher é santa e correcta quando é abençoada
por Deus. A relação sexual entre um homem e
uma mulher não é nem santa nem correcta
9
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quando não é abençoada por Deus. E, quando
alguém é usado como um objecto de pecado,
há um enorme desapontamento no Céu. Tu és
uma mulher muito querida de Deus. Não
permitas que o teu corpo seja mal usado. Se
isso acontecer contra a tua vontade, assegurate que falas com outras mulheres que também
foram vítimas de um abuso semelhante ao teu.
Procura outras mulheres que sejam santas e
que se curaram. Elas ajudar-te-ão a entender
que a tua sexualidade não é algo que te possa
ser tirado à força. Da mesma forma, a tua
sexualidade não ficará atingida por teres sido
violada, porque não te entregaste de livre
vontade. O que te estou a dizer é que a tua
sexualidade está intacta e tão bela como
quando Deus a criou. Da mesma forma, se
foste vítima do logro dos tempos modernos que
afirma que a intimidade física pecaminosa é
aceitável, não estás só. Muitas almas santas
também caíram nestes mesmos erros. Mas aqui
fica a promessa de Deus para ti. Confessa os
teus pecados. Despeja-os todos onde eles te
não podem magoar e Ele, Jesus, levá-los-á
para longe. Eles serão lançados no fogo do Seu
Sagrado Coração e serão transformados em
cinzas e desaparecerão para todo o sempre.
10
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Jesus conceder-te-á uma cura total. Sê
paciente e deixa-O fazer isto por ti. A tua
pureza voltará, e a tua bela sexualidade será
reposta no seu estado original. Lembras-te de
eu te ter dito que o Céu fala com grande
autoridade? Pois bem, podes ter a certeza que
esta promessa vem do Trono de Deus. Caminha
na alegria, minha querida irmã, porque Jesus
te ama.

11
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A Virgem Santíssima
Minha querida filha, como eu gosto de ti e como
espero por te ter nos meus braços. Olho para ti
com todo o cuidado, à espera de uma qualquer
oportunidade para te trazer para Jesus. Vi todas
as dores que sofreste. Eu fui testemunha de cada
lágrima que choraste. Se agora nos deixares
curar-te, vais ficar bem. Quero pegar na tua mão
e levar-te até ao meu Filho. Vou dizer-Lhe que
tenho orgulho em ti, porque és corajosa ao
admitires os teus erros, e vou pedir-Lhe o Seu
perdão. Consegues imaginar o sorriso que Jesus
terá para ti? Ele é tão bonito, e os Seus olhos
encher-se-ão de amor por ti. Sabes, Jesus não se
importa com o que fizeste. Ele não fica parado a
pensar constantemente nos teus erros. Ele
pensa, sim, constantemente, no teu coração e em
como o teu coração está destroçado. Ele pensa,
sim, constantemente, na necessidade que Ele
tem de te guardar, em segurança, na família de
Cristo. Ele pensa, sim, em todo o bem que és
capaz de levar às outras almas. Jesus precisa de
ti. Eu, a tua Mãe do Céu, preciso de ti. Vais
ajudar-nos? Vem agora ter com a tua Mãe e
descansa a tua cabeça em mim. Tu não me
consegues ver, mas eu prometo-te que estou
contigo. Eu nunca te vou deixar. Já levei muitas
mulheres de volta a Jesus, e elas correspondem-

13
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me com o maior dos amores e fidelidade. É assim
que eu te vejo, minha filha. Eu vejo-te como uma
serva de Jesus leal e apaixonada, e Jesus deseja
colocar na tua alma constantes graças de
salvação.

14

AbortionPortBody_body 11/13/09 1:17 PM Page 15

HS Port Appendix_Layout 1 11/13/09 2:07 PM Page 1

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
Direction for Our Times
(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 Virgem 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”
Direction for Our Times
(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 Drogas
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.

