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Oração 

Jesus, Maria, eu Vos amo
Salvai as almas dos sacerdotes,

salvai as almas,
Vo-lo pedimos suplicantes,

e concedei-nos poder repetir
este ATO DE AMOR MIL VEZES

a cada respiração,
a cada batida do coração.

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)
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DEUS FALA À ALMA

Esta brochura recolhe apenas algumas das tantas mensagens 
reveladas à Mística alemã, Justine Klotz, que morreu em 1984 
quase centenária. 

Por mais de 60 anos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 
também a Mãe de Deus, alguns anjos e santos se manifestaram a 
ela com suas vozes que ela sentia claramente em seu coração. A 
Senhora Justine Klotz recebeu mensagens até o final de seus dias.

Jesus diz que muitíssimas e inumeráveis são as pessoas que já 
conhecem estas mensagens e que fazem a oração do “Ato de 
Amor”.

Através do ATO DE AMOR cada um pode suplicar e obter 
da Misericórdia de Deus A SALVAÇÃO DE MIL ALMAS, a cada 
respiração, a cada batida do coração. É A PROMESSA DE JESUS, 
OBTIDA POR MARIA!

É por essa razão que o primeiro fascículo leva o título: O ATO DE 
AMOR, o caminho seguro para  RENOVAÇÃO.

Jesus pediu à mística Justine Klotz que rezasse o Ato de Amor 
com o acréscimo da palavra MIL, prometendo assim a salvação 
não de uma, mas de mil almas, a cada invocação.

 
 Eis as palavras de Jesus:

Colocai o Ato de Amor acima de qualquer coisa!
Começai  o dia com o Ato de Amor e terminai-o do mesmo 

modo, como quando se olha o relógio para não perder tempo!...
A palavra MIL Eu vo-la dou como um dom. Jamais foi assim. 

Pensai nisso.
É um dom de Amor da minha alma divina...
É um grande dom da Graça, para toda alma.
A vitória de Minha Mãe.
Lembrai-vos sempre!
 
Logo o mal fugirá. De novo haverá luz nas almas: Eu guio e 

realizo cada coisa. É um grande dom da Graça, para cada 
alma. A vitória de Minha Mãe.
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 Crede em cada palavra; contêm todo o Amor. Cabe a vós 
preparar o caminho. É a mensagem de vitória do Anjo do Senhor: 
anuncio-vos uma grande alegria, vem de Roma.

 
...Amar por amar! Deixa o mundo inteiro sobre teus ombros! 

Não temais que Deus não vos possa ajudar. Orai com grande 
confiança. Tendes uma escada para subir.

A Minha Misericórdia leva a coroa da imortalidade a cada 
abismo, para elevar,  ao invés de afundar. Nada Me escapou.

Minha Mãe estava com o coração voltado para Mim.  Só assim 
pude derramar Minha Misericórdia sobre o mundo inteiro. Não 
há abismo que Me tenha ficado oculto. Ainda não chegou o 
momento de mostrar-vos os meus milagres. Acaso posso parar 
de agir? Então serei verdadeiramente um de vós.

O mundo se encaminha com velocidade desenfreada para o 
fim, e Eu o criei. Filhos, acordai. Ressoam por toda a parte os sinos 
da pátria.

Chega a mensagem do Anjo do Senhor, aquele que já 
conheceis. É o mandamento maior: servir o Amor!

Uni-vos ao Amor que tão somente ele pode guiar, com a 
claridade de sempre. Mesmo se tudo parecesse acabado, esse 
subsiste ainda  e vos oferece o cálice do Amor que se doa,  da 
Mãe do Senhor.

Ela vos manteve protegidos e recobriu de Amor cada coisa,  
ninguém mais é capaz disso.

Os seus olhos nunca ficaram enxutos,  tanto que chorou por seu 
Menino.  Somente DEUS viu seu Amor, antes mesmo de sua vinda 
e antes que por ela se esperasse.

Ela ainda está ali onde sempre esteve, com o sol no coração. 
Para Ela as estrelas lançam luz até lá embaixo nas profundezas, 
para buscar o último perdido.

Padre Hubert Hintermaier
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COMPILAÇÃO DAS MENSAGENS 

Dos escritos que nos deixou a mística Justine Klotz até 
agora foram transcritas 850 páginas que constituem a 
compilação ‘DEUS FALA À ALMA”, publicada em alemão 
e, em parte, em outras línguas.  Este título foi dado por 
indicação de Jesus. O Redentor a encarregava de cada 
uma das publicações.

O sacerdote Karl Maria Harrer de St. Bruder Klaus, pároco 
de Mônaco, permitiu a valorização dos escritos, depois de 
haver consultado o Padre confessor da mística.

Os manuscritos em alemão foram recopilados em 8 
fascículos:

 
1) O Ato de Amor, o caminho seguro para a renovação;
2) A onipotência do Amor no Sacramento da Penitência:
3) Mistério do Meu Amor -  Notas sobre o Sacerdócio;
4) O mistério da Mãe de Deus;
5) Exortações para o nossos tempos;
6) Misericórdia de Jesus, Fonte de Amor;
7) Jesus - Rei de Amor;
8) O Sagrado Coração de Jesus.

No idioma português, no momento há apenas um trecho 
dos dois primeiros fascículos.
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Extrato do 2º fascículo

A 0NIPOTÊNCIA DO AMOR 
NO SACRAMENTO DA 

PENITÊNCIA
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(De Jesus)

“Reconhecer os próprios pecados é o maior gesto de amor. Nem todos 
podem vir a confessar-se,  mas todos participam dos frutos da Confissão. 
Nada acontece apenas para um indivíduo; o Amor é  demasiado grande 
e poderoso para isso. DEUS quis de outra maneira. Um rio que transborda 
cobre grandes espaços e preenche completamente cada depressão. Ninguém 
pode medir a Graça. Mesmo para um sacerdote é impossível. Isso vai além da 
terra e dos pensamentos dos homens.  
É necessário que os homens carreguem juntos todas as suas culpas, de tal modo 
que a Graça seja estendida a todos. 

Agradecei-me de todo o coração por esse Sacramento! Um dia Meu Coração 
triunfará, é absolutamente certo! Eu sou o Amor que tudo suporta. 
Como desejo vos ver felizes. Toda lágrima será enxugada. Correrão lágrimas de 
alegria, diante do Meu Amor.

…Os homens não compreendem Meu Amor, contudo são tão pobres sem ele. 
Muitas vezes a compaixão me deixou vencido. Somente o Pai viu Minhas 
lágrimas. Quantas vezes chorei de compaixão. Chorei em Minha Divindade, 
eram lágrimas preciosas. 
No Espírito via cada coisa. O sol seria obscurecido por uma noite eterna. O 
Amor dissipou as trevas, assim Eu vim em socorro das almas. Era a noite das 
almas. Com certeza elas não poderiam morrer. 
Meu Amor iluminou as almas  para que reconhecessem o mal. Os demônios 
tiveram que fugir, tantos quantos vieram. Para Mim foi grande a colheita. 
Eles foram vencidos pelo Sacramento.
“Aos HUMILDES DEUS tudo dá!”

A Senhora Justine anota neste ponto: alguns anos atrás, após a  Confissão, ouvi 
estas palavras de Jesus:

“Agradece a teu Padre Confessor! Depois da Confissão ora por ele, para 
agradecer-lhe.” 
A Senhora Justine escreve ainda: meu Confessor recomendou-me rezar assim:
 
“Altíssimo, Eterno Sacerdote! tem piedade de todos os sacerdotes e dos 
aspirantes ao Sacerdócio!”
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De novo as palavras de Jesus:

“O confessionário é o trono do Meu Amor! Será que as pessoas sabem o que vão 
fazer ali? Fazem isso como fazem tudo mais. Não há arrependimento algum, 
nem amor, nem confiança. Tenho que suprir tudo. Eis porque o Sacramento é 
posto de lado com tanta facilidade. Filha, quanto isso custa par Mim”.

(22 de junho de 1974):

..”Beija-me os pés. Minha Mãe o fez tantas vezes, na Sua profunda 
humildade. Só assim a alma fica pura.
Tu não conheces esse sentido profundo, ainda não.

A HUMILDADE me atrai e é cheia de graça! Eis porque Eu quis ser tão 
humilde convosco. Porque quem não pode abaixar-se, também não sabe se 
levantar!

A HUMILDADE tornou-se através de Mim a mais bela estrela no Céu da Graça. 
... Minha Mãe entendeu  a humildade e a cultivou sem cessar. Apenas assim 
ela pôde ter tanta Graça e beber do Cálice até a última gota. Esse Amor penetra 
também a Carne e é elevado à Pureza.

...Coloca teus pecados sob a Cruz e eles começarão a florir. Tudo é cancelado. 
Em seu lugar recebeste Graça (por meio do Sacramento da Confissão). 

Vós hauristes da Minha Santidade, por meio do Espírito Santo. Nenhum instante 
foi vendido a tão caro preço! Para isso dei o Sangue do Meu Coração. Doei-me 
inteiramente a vossas misérias.
Eu disse: “Quem pode Me acusar de alguma culpa?” Assim instituí esse 
Sacramento, que desse modo se transformou em vosso benefício.
Sobre a Minha profunda HUMILDADE erigi Meu trono. Pensai nisso 
quando o fazeis (quando vos confessardes).

… Ó filha, não vejo os teus erros. Faze um ATO DE AMOR e tudo se tornará 
bom! Tu mesma não te podes mudar. DEVES ABANDONAR-TE AO MEU 
AMOR.
… Um Ato de Amor repara muitos pensamentos!
Quando alguma coisa te causa medo, repete muitas vezes: “Meu Jesus, 
Misericórdia!”.
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Não te deixes enganar por ti mesma. Teu juízo é sempre falso. Não vês dentro 
de tua alma, nem mesmo nas dos outros.
O amor que podes Me dar é maior porque tua miséria é maior.”

(A Sra. Klotz anota neste ponto: “Jesus, coloca Tu mesmo cada coisa em seu 
lugar!” Em resposta eis claríssimas as palavras de Jesus):

“Tens toda a razão. Eu sou o tesoureiro do Amor e cuido de fazer tudo bem. 
Tenho muitas tarefas enquanto Eu estou no meio de vós.”...

(Mais tarde Jesus diz):

“O sacerdote está como que sobre um trono de Graça. Por isso ele mesmo é 
santificado com tantas graças. Tudo que lhe é pedido em seu ministério torna-se 
nova bênção para ele, através da HUMILDADE que ele mesmo exercita. 
Quem não sabe apreciar isso perdeu a pérola no campo do qual Eu falei.  
A HUMILDADE é essa pérola que se obtém! Por si só não cresce. Ali se 
pode encontrar esse tesouro.  É como uma taça de prata. O ouro não se vê. 
É assim que ela é obtida. 

Tudo flui através desse canal. Eu digo: tudo! Tanto podeis usufruir daí. 
O pecado exigiu tudo do homem. Quero devolver isso. Com o pecado original 
tudo é assumido por Mim e tudo é restituído à alma. Sabe o homem o que 
perde? Não deixeis que o demônio vos arrebate esse baluarte. Perde-se tudo. 

Nenhum sacerdote poderá naufragar se sustentar seu ministério com esse muro.  
Ninguém será entregue ao tribunal se se esforçar honestamente. Assim como 
cada um conhece a sua própria casa, assim cada um poderá reencontrá-la. Tudo 
que ali acontece  ou pode acontecer passa através de Meu Corpo Espiritual.

Recompensarei abundantemente aqueles sacerdotes que se submeterem a esse 
sacrifício (confessar). Através desse Sacramento eles foram transformados 
em ricos distribuidores da graça. Doam o sangue para manter vivo Meu corpo 
espiritual. A tal ponto flui Meu Sangue!

...Oh, como são apertados os nós do pecado! E como o diabo golpeia 
constantemente! O começo se dá velozmente. A peste já começou a destruir 
Minha obra. Não permitais que avance tão longe. Dou ao homem a força que ele 
mesmo não possui. Não cuidais também das pequenas feridas do corpo? Desta 
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maneira igualmente a alma se mantém sã. A alma é um bem absolutamente 
grande. Ela pôs o Céu em movimento e chegou até ao Pai. 
Orai muito para receber o Espírito Santo! Ele pode evitar a desgraça. Ele é a 
força das almas, vinda de Mim. 

...O homem não pode compreender a HUMILDADE. Também ela vem de Mim 
e pode elevar-te às alturas. A luz (das almas)  não pode queimar sem ela. Está 
arraigada na Fé como uma raiz. 

O Amor é o Meu maior tesouro, por isso: Permanecei no Meu amor! Meu Amor 
tudo pode - e pode ser tudo. Não há abismo que não possa visitar. Meu Amor é 
uma força criadora, inconcebivelmente grande.

 Uma alma pode interceder por outra. É a liberdade dos filhos de DEUS! 
Trabalhai por Meu Reino, então o diabo não poderá contra-atacar e as almas 
escaparão dele. Custa-lhe muito , às vezes tudo.

Oh, louvai o Pai por Meu Coração. Eu vo-lo dei cheio de todos os tesouros do 
Meu Amor divino!
Como o Meu Coração  era ardente! Somente brasa ardente! Porque DEUS vivia 
ali como no céu. Então vim à terra como um tesouro todo escondido. Tudo estava 
compreendido no Meu Coração. Tudo o que havia sido perdido no homem foi-
lhe devolvido através dEle. Tudo está incorporado nos Sacramentos. Deixei 
todas as riquezas. Também Meu Coração ficou convosco, para ser celebrado 
(Eucaristia) e para estabelecer em Mim o fundamento da Ressurreição.

Nada pode ser subtraído ao homem porque tudo Me pertence. O diabo nada 
encontra em suas rapinas. Cobri tudo com Amor para renovar com esse amor 
Meu poder criador. “Faço novas todas as coisas, para repetir  com vigor essas 
palavras  e cumpri-las. 

…Cada um tenta livrar-se de suas culpas. Como esse povo é pobre. Já não 
compreende Meu Amor e cria para si mesmo o seu próprio céu,  que cai como 
um castelo de cartas. Reconhecei a vossa culpa para que ela possa ser retirada 
de vós. 

Não vos esqueçais de orar pelos sacerdotes. Depois de Minha Mãe, eles são 
os maiores mediadores de graças. Não os façais perder a coragem em razão 
do vosso comportamento. 
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…Dia virá em que tereis necessidade dessas palavras. Fazei tudo  para a honra 
de Deus. 

A Pureza é a principal virtude de amor. 
A Pureza é a arma mais forte, um escudo que protege dos maus espíritos. 
Por isso cada um deve esforçar-se em adquiri-la. Por ela é rechaçada toda 
tentação. É a maior fonte de ajuda  que existe. Podeis obtê-la de Mim. As 
almas devem fazer de tudo para não perder esse escudo!

Se as almas soubessem o quanto o diabo odeia essa virtude! Ele não pode 
penetrar numa casa assim construída. Tal tesouro funda-se no Sacramento da 
Confissão. Ali cada um pode encontrar cura. Atraem-me as almas que apreciam 
o valor desse sacramento.
Não há outro remédio para curar-se!

…Filhos, protegei essa virtude quando vier a peste. Ela já se propagou bastante. 
Somente Eu posso detê-la. O diabo tenta de tudo para apossar-se da colheita. 
Ele busca extirpar essa virtude. Permiti que Eu vos alerte! Deus não pode ficar 
olhando o que acontece sem intervir. Seria o fim de tudo.Lutai com as armas do 
espírito de que dispondes. Isso diz respeito a todos.

…Eu sei, muitos têm boa vontade: aqueles que estão do Meu lado. Meu amor 
há de sobreviver a tudo. 

 É pior que em qualquer outra época. Muito se faz em segredo. Em cada canto, o 
mundo se tornou uma mina de assassinos. Oh, se os homens pudessem observar 
as almas que muitas vezes transbordam de veneno. Não posso arruinar os bons, 
do contrário também eles se perderiam. Há um acúmulo apenas de armas. Eis 
porque não se salvam os espíritos do mal. As armas os atraem. 

…A cada respiração é preciso ter confiança. Não vos esqueçais disso. Ainda 
vagueiam a vosso redor espíritos maus. Contra as trevas elevo as velas da 
Luz.  Olhai para o Pai que não abandonará a seu destino alguém que implore  
humildemente Seu auxílio. Que venha o Seu reino!

…A expiação deve dar curso a um novo início. Destinai um dia para a 
expiação, dia em que cada um possa fazer expiação.
“Dai resposta a Meu Amor! Também o Ato de Amor é uma oração de 
expiação.”
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9.2.1976 - (Com referência ao Sacramento da Confissão, as seguintes palavras):

“Filha, faze isso por todos,  tantas vezes quanto puderes! Eu vou te mostrar 
ainda mais. Somente ali a alma será capaz de resistir a toda tempestade. Será 
sempre possível encontrar um sacerdote pronto a confessar. Muitos  ainda 
são guiados pelo Espírito Santo, muitos que compreendem o alto valor deste 
Sacramento. Se o homem dele não se vale, toda graça se atrofia!

…Se soubesses como perdoo de bom grado! Não se pode expressar isso  com 
palavras. Se todos pudessem arrepender-se de seus pecados, choveriam flores! 
Sabes que o arrependimento é um grande presente? O homem não pode 
suscita-lo por si mesmo. É uma grande virtude. Essa graça emana do Espírito 
Santo. Ele penetra a alma inteira com Sua Luz...

…Graças ao arrependimento, o homem cresce para além da natureza. A alma 
eleva-se a um voo altíssimo. 

31. 1. 1967

Procura sempre um arrependimento profundo! O passado  todo inteiro será 
cancelado. DEUS é cheio de misericórdia para cada alma. Desejo derrubar tudo 
que Me separa (das almas)  em razão  do mal, cuja malícia não tem paralelo. …
Tudo é propriedade Minha, filha, tudo!

 9.6.1963 

No Sacramento da Penitência a alma é continuamente doada ao Pai, 
novinha! É uma fonte onde as almas são batizadas de novo. Nenhum homem 
pode imaginar o que ocorre nesse Sacramento. 

… Em nenhuma outra época se viu tanta penúria, oh, como o diabo deseja  
lançar-se contra vós! 

12. 4. 1974 

…Até lá o povo será de novo consolidado. Muitos estão para retornar a vós.
O diabo foge diante do poder de Deus. 
Eu vos armarei como ninguém imagina.  
Ninguém pode imaginar! 
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Numerosas coisas já estão acontecendo em segredo. Querem dispersar as 
fileiras. O próprio diabo se está ocupando disso. 
Mesmo assim não tenhais medo de nada! EU SOU TANTO O ÚLTIMO COMO 
O PRIMEIRO! Desde o primeiro instante eles serão repelidos, de modo nunca 
dantes conhecido. Conheço os rostos falsos, caminham velados. Vejo-os face 
a face. Mostrar-me-ei como diante dos mercadores do templo. Conheço as 
coisas de argila: não são mais que vasos vazios.
 
Tratam o Sacramento da Penitência como coisa inútil. Ninguém conhece 
o perigo que deriva dessa atitude. Conheço muito bem os desertores. 
Ninguém pode esconder-se diante de Mim. Eles arrastaram muitos consigo. É 
a sua culpa diante de Mim. Contudo deixai-os vir! Tudo está presente diante 
de Mim. Eles vêm como cordeiros, à plena luz do dia. Crêem que tudo deve 
inclinar-se diante de sua empresa. 
 
…Cuidado, cuidado se o Sacramento não for conservado. Quem vai querer 
tirar-vos dos pecados? Será que ainda se encontrará um único? 
Filha, sangra-Me o coração ao ver como Meu amor foi ignorado. Como são 
odiados os homens pelo diabo! Ele não descuida de nada! Tudo sem medida, 
sem fundo, sem fim! Por isso deveis ajudar-vos uns aos outros, porque só o 
Amor pode vencer.” 

(1970 - Após a conferência de um sacerdote sobre as confissões coletivas - as 
seguintes palavras):

“Tais sacerdotes devem responder duramente! Estão abalando os pilares 
mestres. A indiferença se propagará. Em breve já ninguém buscará os 
Sacramentos. Os homens se confiarão a si mesmos e o inimigo terá acesso a 
tudo.

…Se alguém beija a Minha Cruz, Eu estou unido a ele. Ela havia sido levantada 
para torturar a Minha Alma. Eu estava como que num covil de assassinos, ali no 
fundo. Estava cercado de inimigos. 
Como ultrajavam Minha Mãe, na Sua ternura para com o Filho! Ela sabia 
da Minha grandeza. Eu conhecia a Sua alma sensível, para com as almas, para 
coMigo. Ela Me via presente em todos, e profundamente desprezado.
Todo o Meu Sangue escorreu para o Pai, que recolheu cada gota. Tratava-
se de purificar vossas almas. Cada gota era através do Sacramento da 
Penitência, Sacramento que obtive como dom do Pai. 
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Meu Amor foi coroado ao máximo. Deus cancelou a dívida de todos os 
tempos! Quantos pecados foram mergulhados na corrente do Meu Amor! 
Assim fui ao encontro dos pecadores e soprei sobre eles para que recebessem 
o Espírito Santo. 

…Sim, a messe é grande. O Pai concede tal abundância de Graça  por meio do 
Espírito Santo. Vinde, sim,  beber dessas Graças que Deus deixa confluir nesse 
Sacramento. Como o Pai vem a vosso encontro nesse Sacramento! Do mesmo 
modo que o Pai beijou o filho pródigo, cheio de Amor Misericordioso! Deveria 
sempre ser assim.
 Almas e Sacerdotes, não percais de vista isso, nem também vossa fé!
   Dobrai os joelhos com HUMILDADE. Inclinai a cabeça diante do Pai, porque 
Ele pronunciou o AMÉM. BEIJAI ENFIM AS MINHAS CHAGAS: ELAS 
DEIXARAM DERRAMAR MEU SANGUE PARA DAR-VOS A VIDA 
NOVA QUE NINGUÉM, MAIS DO QUE EU, POSSUI.
Como foi penoso o caminho quando Eu  por vós carregava a  Cruz, para cancelar 
o vosso pecado e vencer a morte. 
SOMENTE DEUS, EM SUA ILIMITADA MISERICÓRDIA, PODE AMAR 
ASSIM”.



Mãe Klotz com a Irmã Gabriella (Dom.)

Como manuscrito ©Aliança De Doação

https://www.palavrasdosenhorjesus.org





Deus fala à alma

„Deus fala à alma” é uma coleção de mensagens 
reveladas à Mística alemã,  Justine Klotz, 

que morreu em 1984 quase centenária. 
Por mais de 60 anos Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo, também a Mãe de Deus, alguns anjos 
e santos se manifestaram a ela com suas vozes 

que ela sentia claramente em seu coração. 
A Senhora Justine Klotz recebeu mensagens 

até o final de seus dias.
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