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DECLARACIÓ
Després de l’abolició dels cànons 1399 i 2318 del Codi de Dret Canònic pel Papa
Pau VI a AAS 58 (1966) 118, els escrits sobre noves aparicions, manifestacions,
miracles, etc. poden ser difosos i llegits pels creients, sense el permís eclesiàstic
específic, en conformitat amb la moral cristiana general.
El Concili Vaticà II en la Constitució dogmàtica “Lumen Gentium”, al cap. 1 n.4
capítols 1 al 4 estableix: “...Ell (l’Esperit Sant) introdueix l’Església a la plenitud de la
veritat, (cfr. Jn 16, 13) la unifica en al comunió i en el ministeri, la proveeix i la
dirigeix amb diversos dons jeràrquics i carismàtics i l’adorna amb els seus fruits”.
(Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22).
En la Constitució pastoral “ Gaudium et Spes” al cap. 4 n. 44 diu: “...l’experiència
dels segles passats, el progrés de les ciències i els tresors amagats en les diverses
formes de la cultura humana, a través dels que es revela més plenament la pròpia
naturalesa de l’home i s’obren nous camins cap a la veritat, tot això és també a
benefici de l’Església... És deure de tot el poble de Déu, especialment dels pastors i
dels teòlegs, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, escoltar amb atenció, discernir i
interpretar les diferents maneres de parlar del nostre temps, i saber jutjar-les a la
llum de la paraula de Déu, perquè la veritat revelada sigui entesa cada vegada més
profundament, sigui compresa millor i es pugui presentar de la forma més
adequada”.
El Catecisme de l’Església Catòlica afirma: “...encara que la Revelació s’hagi
acomplert, no està completament explicitada; correspondrà a la fe cristiana
comprendre gradualment tot el seu contingut en el decurs dels segles”. (n. 66)
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Abreviacions dels llibres de la Bíblia

Ap
1C
Ef
Fl
Lc
Mc
Mt
Jo
Sl

Llibre de l’Apocalipsi
Primera carta als Corintis
Carta als d’Efesis
Carta als Filipencs
Evangeli segons Lluc
Evangeli segons Marc
Evangeli segons Mateu
Evangeli segons Joan
Llibre dels Salms

Les cites incloses en aquest llibre s’han tret de:
La Bibbia in lingua corrente Ed. LDC-ABU-2001. Versió original en italià
La referència eventual a altres edicions, s’indica en cada cas.
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Introducció
Perquè aquest llibre?
En aquest llibre volem presentar-vos una breu síntesi dels nostres valors
i del nostre camí. Aquests emanen de l’Evangeli, de l’ensenyament de
l’Església Catòlica, de l’experiència de Sant Francesc i de Santa Clara
d’Assís. A tot això s’hi afegeix allò que el Senyor ens ha revelat de
diverses maneres i que no podem ignorar, perquè és part de la nostra
història i perquè afecta tot l’univers. Es tracta, en realitat, d’una acció
de Déu, revelada en aquest temps, amb la que Ell vol recapitular en
Crist l’univers sencer per introduir-lo a la nova creació.
No volem fer-nos propaganda ni proselitisme; i molt menys polemitzar
amb ningú. No som superiors als altes i no jutgem ningú. Simplement,
ens sentim responsables davant Déu i la nostra consciència, de tot el que
ens ha estat confiat, com està escrit: “No he amagat la teva justícia en el
fons del meu cor, he proclamat la teva fidelitat i la teva salvació. No he
amagat la teva gràcia i la teva fidelitat davant la gran assemblea” (Salm
39, 11).1 Us volem transmetre tot el que hem rebut, perquè pugueu
valorar i discernir en la llibertat de fills de Déu, reconèixer el camí
d’esperança que s’obre davant tota la humanitat i decidir participar en
l’acció de Déu.

1

Traducció de la Bibbia C.E.I./ Gerusalemme
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Capítol 1
Qui som
1. La Fundació “Fortalesa de la Immaculada”
La Fundació “Fortalesa de la Immaculada” es va constituir el 22 de febrer
de 2005. Va néixer del desig d’alguns fidels de posar part dels seus béns
a disposició d’un projecte, reconegut per ells com obra de Déu. Aquest
projecte és l’objecte de la Fundació, com s’indica en l’article 2 dels
estatuts:
“La Fundació té el propòsit de promoure la persona humana i els valors
cristians en l’esperit del missatge de la Reina de la Pau de Medjugorje i
del pensament i l’obra de Tomislav Vlasic.”
La Fundació porta a terme el seu objectiu a traves de la promoció,
organització i gestió de diverses iniciatives de naturalesa espiritual,
cultural i editorial. No té afany de lucre i es fonamenta en el voluntariat.
La Fundació té els seus propis estatuts que regeixen l’organització i la
gestió d’acord amb les lleis de l’Estat italià.
Des de la seva creació fins a l’actualitat, la Fundació ha agregat al seu
entorn molts partidaris que, en el decurs del temps, es sentien cada cop
més involucrats en la vida i en els programes de la mateixa Fundació.
Han entès que el propòsit de la Fundació no és tan sols realitzar certes
activitats, sinó, principalment el de formar un poble que se senti part
viva i integrant de l’acció de Déu en aquest temps. Per tant, podem
afirmar que entorn de la Fundació s’ha format un poble. És a aquest
poble que ens referim quan parlem de poble nou, és a dir, format per
homes i dones oberts a la novetat de Déu i, per tant, disposats a
deixar-se renovar i transformar per ell.
Per tant, la Fundació no és simplement un instrument jurídic, sinó un
punt de referència per aquells que vulguin conèixer, aprofundir i posar
en pràctica els valors cristians que busca la Fundació. Aquests valors
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promouen la persona humana i la introdueixen en un camí de comunió
fraterna, mitjançant el qual es forma un poble.

2. Les nostres arrels
La història de la nostra fundació ve de lluny i té les seves arrels en un
esdeveniment fonamental per nosaltres: les aparicions de Maria
Santíssima a Medjugorje (Bòsnia i Herzegovina).
Tots els que formem part de la Fundació hem reconegut en les
aparicions marianes de Medjugorje un punt de partida en el nostre
camí ja sigui individual o comunitari. Tots som conscients d’haver estat
generats per la Mare de Déu com a persones i com a poble, a través del
despertar de la fe, experimentat a Medjugorje. Pel que fa al paper de la
Verge Maria en la nostra vida, podem dir amb el salmista: “Totes les
meves fonts de vida estan en tu” (Salm 86, 7). De fet, el nostre camí
espiritual es va iniciar en el Cor Immaculat de Maria; juntament amb ella
i a través d’ella, caminem cap a Jesús. A ella hem consagrat la nostra
vida i la nostra obra.
Fins ara l’Església Catòlica no s’ha pronunciat oficialment sobre les
aparicions de Medjugorje. Això no ens impedeix reconèixer la seva
grandesa; al contrari, ens obliga a donar testimoni del què hem rebut a
Medjugorje, fins i tot davant l’autoritat de l’Església, perquè pugui
discernir encara millor els fets. Per tant, donar testimoni és el nostre
deure. Ho devem a la nostra Mare celestial i ho devem a la veritat.

3. La nostra història
La història de la nostra Fundació, iniciada a Medjugorje, ha progressat
al llarg dels anys per un camí ben definit, traçat per Déu a través de la
vida i obra de Tomislav Vlasic i Stefania Caterina. Déu els ha unit per
una missió comú, la de revelar el pla i l’acció de Déu per aquests temps,
amb la finalitat de preparar el poble de Déu, la seva Església, al retorn
gloriós de Crist que significarà l’inici d’una creació nova.
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De Tomislav Vlasic se n’ha parlat i se’n parla molt, per bé o per mal,
sovint sense un veritable coneixement de la persona i dels fets que la
concerneixen. Nosaltres l’hem conegut com a home i com a sacerdot;
som testimonis de la seva conducta i dels seus ensenyaments. No
pretenem explicar aquí la seva historia, però ens sembla obligat fer una
al·lusió a la seva vida ja que la nostra Fundació considera el seu
pensament i la seva obra fonamentals per l’assoliment del seu propòsit.
En Tomislav Vlasic va néixer a Sovici, un poblet de Bòsnia i Herzegovina
el 16 de gener de 1942, en una família senzilla i ben arrelada en els
valors cristians. El 1962 es va unir a l’Orde dels Frares Menors i va ser
ordenat sacerdot el 26 de juliol de 1969.
La seva trajectòria humana i espiritual s’uneix de forma indissoluble a les
aparicions de Medjugorje des del seu inici. El 24 de juny de 1981, el dia
de la primera aparició, el pare Tomislav era un jove sacerdot franciscà
que duia a terme el seu servei en un poble no llunyà de Medjugorje. El
29 de juny de 1981, és a dir, quatre dies més tard, es va dirigir al lloc de
les aparicions i va quedar profundament commogut. Més tard, el 18
d’agost de 1981, va ser cridat per substituir al rector de Medjugorje, el
Pare Jozo, empresonat en aquell temps pel règim comunista
precisament a causa de les aparicions de Medjugorje. Per tant, es
converteix en la persona més propera als vidents, el seu guia espiritual i
el testimoni directe del que va passar els primers mesos i anys de les
aparicions.
En el decurs dels anys, a través de les fortes experiències viscudes a
Medjugorje i el seu compromís sacerdotal i de pregària, madura en ell la
decisió d’oferir la seva vida a Déu en holocaust, a través del Cor
Immaculat de Maria, perquè la veritat de les aparicions de la Reina de
la Pau es manifesti a la humanitat. El seu exemple i la seva paraula
atrauen diferents persones, que també desitgen oferir-se a Déu. Així,
entorn al Pare Tomislav es forma la Família espiritual “Reina de la Pau,
completament teus - a Jesús a través de Maria”. Aquesta família la
formen la Comunitat, és a dir els germans i germanes que viuen en
convents, i la Fraternitat, és a dir, els laics que viuen en el món; tots
estan units pel mateix desig d’oferir la pròpia vida a Déu a través de
Maria Santíssima, per la salvació de la humanitat.
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El 1994 entra a formar part de la Comunitat del Pare Tomislav també la
Stefania Caterina. Des de la seva infantesa es manifesten en ella gràcies
extraordinàries com visions i locucions; Jesús la guia i la instrueix des de
que era una nena. Tot creixent i passant per les diferents etapes de la
vida, arriba a la decisió d’entregar-se completament a Déu. La trobada
entre el Pare Tomislav i la Stefania, que es va produir el 1992, marca
l’inici d’una missió conjunta, que amb els anys pren forma i es perfila
cada cop més clarament en tot el seu abast.
A través d’ells rebem revelacions i explicacions cada cop més extenses i
detallades sobre el gran pla de Déu, previst des de l’origen de la
creació i que ha d’arribar al seu compliment: el pla de recapitulació de
tot l’univers en Crist. El 2004 Jesús crida el Pare Tomislav i la Stefania a
unir-se al Nucli Central, del que parlarem, que és un dels tres
instruments extraordinaris previstos per aquest temps. Els demana
plena disponibilitat pels programes i sacrificis que hauran d’afrontar a
favor de tota la humanitat. Ambdós responen amb generositat. La seva
missió es manifesta així de gran abast, abraçant en esperit tot l’univers.
Pertànyer al Nucli Central comporta també al Pare Tomislav i a la
Stefania la missió d’anunciar a la humanitat de la Terra i, en particular
a l’Església, el pla de recapitular en Crist totes les coses, revelant
també l’acció de Déu en aquest temps.
A causa d’aquesta missió i les revelacions rebudes, el Pare Tomislav va
ser objecte de mesures restrictives per part de l’autoritat eclesiàstica
que el van allunyar de la Comunitat fundada per ell. Després d’un
dolorós període de proves, impossibilitat per realitzar el servei que li
havia confiat Jesús, el Pare Tomislav va arribar a la decisió d’abandonar
l’Orde dels Frares Menors i renunciar a l’orde sacerdotal. Sobre aquesta
decisió diu el següent: “Jo he ofert la meva vida a Jesús a través de
Maria. Ell em va mostrar el servei que havia de realitzar en el projecte de
la recapitulació en Crist de tot l’univers, i no puc retrocedir. Segueixo
endavant, obeint-lo a Ell, amb tot el respecte a l’Església jeràrquica”.
Jesús posa el Pare Tomislav directament sota la seva autoritat perquè
pugui dur a terme el seu servei en el Nucli Central.
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També la Stefania va passar per moltes proves respecte a l’autoritat
eclesiàstica. Jesús, que en un principi li havia demanat que fos
obedient i silenciosa davant de les decisions de l’autoritat, el 2007 diu:
“Fins ara t’he demanat que fossis obedient a l’Arquebisbe. Ho has fet i
m’has ofert els teus sofriments, com t’ho havia demanat. Ara t’allibero
d’aquest vincle i et poso sota la meva autoritat directa. Desitjo que el pla
que t’he revelat en aquests anys sigui proclamat a tots els homes de
bona voluntat, vist que l’autoritat de l’Església no l’ha acollit. Deixa que
els morts enterrin els seus morts; tu vine i segueix-me”. Davant aquestes
paraules, en comunió espiritual amb el Pare Tomislav i per la seva missió
en comú, també la Stefania va decidir seguir endavant, deixant la
Comunitat. El 14 de febrer de 2007, el Pare Tomislav i la Stefania van
marxar cap a la casa de Finale Ligure, que pertanyia a la nostra Fundació,
on encara viuen i actuen.
Després de la seva arribada a la nostra casa de Finale Ligure, la nostra
relació amb el Pare Tomislav i la Stefania es va fer més intensa. Primer
de manera periòdica, que després es va convertir en quotidiana: alguns
membres de la Fundació es van traslladar a Finale Ligure per ajudar-los i
per compartir la vida fraterna. Així, hem tingut l’oportunitat de conèixerlos millor i d’observar el seu comportament.
El 2008 es publica el primer llibre de la Stefania titulat Més enllà de la
gran Barrera.2 Conté la descripció del pla de recapitulació en Crist de tot
l’univers. Il·lustra de forma dinàmica l’acció de Déu a través dels
principals instruments que ell utilitza per dur a terme el seu projecte,
des de la vida trinitària a la nova creació. Per això es va crear l’Editorial
Luci dell’Esodo, que publicarà a partir d’aquest moment tots els llibres
que acompanyen el nostre camí. El 2010 veu la llum també la nostra
pàgina
web
www.versolanuovacreazione.it
(https://capalanovacreacio.com) que publica tot el que fa referència al
nostre camí informant les persones interessades i despertant en elles un
esperit nou.
Des de llavors fins ara, la nostra Fundació ha realitzat una sèrie
d’iniciatives per tal de donar a conèixer el pla de la recapitulació en Crist
2

Nota del traductor: versió original Oltre la grande Barriera.
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de tot l’univers. Moltes persones, no només d’Itàlia sinó també d’altres
països, segueixen aquest programa i desitgen posar-se al servei del pla
de Déu. Els nostres llibres i la nostra web han estat traduïts a diferents
idiomes, llegits i visitats per moltes persones de tots els continents.
S’està formant un poble.
La nostra Fundació es proposa ajudar aquest poble a progressar en el
coneixement de tot el que Déu ens ha revelat i confiat, amb la finalitat
de convertir-se en un nou llevat dins del poble de Déu, que és la seva
Església.
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Capítol 2
Les revelacions que hem rebut
1. Recapitular en Crist totes les coses
Realment són moltes les revelacions que han acompanyat i acompanyen
el nostre camí. No seria possible exposar-les en la seva totalitat en
aquest llibre, que té la finalitat de donar només una visió general del
nostre itinerari espiritual. No obstant, les revelacions de les que parlem
estan totes dirigides a manifestar un pla de Déu ben precís: recapitular
en Crist tot l’univers.
Aquest pla no és nou. Sant Pau ja n’havia en la carta als Efesis,
presentant-lo com un projecte present en la voluntat de Déu des del
principi. Déu el realitzaria a través de Jesucrist en la plenitud dels temps.
Per altra banda, Sant Pau afirma que Déu ens ha donat a conèixer el seu
designi, que és un misteri de la seva voluntat, per mitjà de la gràcia que
ens ha donat en Jesucrist.
A través de les revelacions rebudes per Stefania Caterina i la predicació
de Tomislav Vlasic, aquest pla de Déu ens ha estat revelat i explicat al
llarg dels anys de forma cada cop més detallada. Podem afirmar que
hem rebut un ampli panorama del pla de Déu, així com dels instruments
i esdeveniments que fan possible la seva realització. En aquest llibre
tractarem de presentar-ne una breu síntesi, remetent-vos, per un millor
aprofundiment, als nostres llibres i a la nostra web, on trobareu de
forma més ampliada tot el que exposem.
Començarem per l’inici del llibre Més enllà de la gran Barrera de
Stefania Caterina, que escrivim a continuació, en el que l’autora
resumeix resum breument el pla de Déu, tal com li ha estat revelat:
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“El cor de les revelacions que em van ser confiades, és el gran
missatge contingut en l’himne cristològic de la Carta de Sant
Pau als Efesis.3
“Aquesta és la riquesa de la gràcia de Déu,
que ell ens ha donat amb abundància.
Ell ens ha donat tota saviesa i intel·ligència:
ens ha donat a conèixer el projecte secret de la seva voluntat:
aquell que des del principi
generosament
havia decidit realitzar
per mitjà de Crist.
Així, Déu condueix la història
cap al seu compliment:
reunir totes les coses,
tant les del cel com les de la terra
sota un únic Senyor,
Crist.
I també nosaltres,
perquè estem units a Crist,
hem obtingut la nostra part
en el seu projecte.
Déu ens ha elegit des del principi.
I Déu realitza tot el que ha establert.”
Aquest passatge de l’Escriptura m’ha estat indicat com el text
base, de punt de partida, per entrar en la comprensió del que
exposaré.
El missatge central és aquest: tota la realitat creada, ha de
tornar a Déu de forma definitiva, per mitjà de Jesucrist.
El pla de reunir sota una única autoritat, Crist, totes les coses,
ha de complir-se. La seva realització és al mateix temps la
preparació a la vinguda gloriosa de Crist, de la que ningú en

3
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Ref. Ef 1, 8-12

sap el moment, però que cadascú està cridat a preparar amb
l’oferta de la vida i la pregària.
Déu està actuant poderosament en aquest temps per portar a
terme aquest pla que involucra vius i difunts, i abraça tota la
creació. Jesucrist entregarà totes les coses a Déu Pare al final
dels temps. Tots estan cridats a participar en la realització
d’aquest pla: Maria Santíssima, àngels, sants, les ànimes del
Purgatori, la humanitat sencera, totes les creatures. Això
implica la submissió completa de Satanàs al poder de
Jesucrist...
...El pla de Déu del que parlem presenta molts aspectes. El punt
de partida i el final és Déu U i Tri. Tot torna contínuament a la
figura central de Jesucrist, l’únic Salvador i Mediador, i al
misteri Pasqual com la clau insubstituïble per la comprensió de
la dinàmica espiritual que abraça i inclou tot el que existeix en
l’univers, ja siguin vius o difunts i tota creatura, perquè tot sigui
entregat per Jesús al Pare”.4
Hem dit que el pla de recapitular en Crist totes les coses ve des de
l’origen. Sobre aquest punt se’ns ha dit que a l’univers existeixen altres
humanitats, a més a més de la de la Terra, que viuen en diferents
planetes. Tots els homes indiferentment del planeta al que pertanyin,
són fills de Déu, creats a la seva imatge i semblança.
Cada planeta ha tingut els seus progenitors i tots van ser posats a prova
pel Creador que va voler provar la seva fidelitat des del principi. Déu els
va demanar la seva col·laboració en el govern de l’univers i de
sotmetre’s a les lleis divines. No tots els progenitors van respondre de la
mateixa manera. Pocs van dir que sí, mostrant una fidelitat absoluta a
Déu; altres van romandre indecisos i la majoria es va rebel·lar
obertament contra Déu. Els progenitors de la Terra no tan sols es van
rebel·lar sinó que van establir una aliança amb Llucifer, el qual va
obtenir de la nostra humanitat el màxim poder.
4

Ref. Oltre la grande Barriera, pàgs. 21-23
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El pecat original comès per una part tan immensa de la humanitat ha
determinat conseqüències terribles: la mort, la malaltia, la divisió entre
les diferents humanitats, els conflictes entre home i dona, i també
profunds trastorns en la creació. Aquesta, va ser remodelada per Déu
segons les eleccions de les diferents humanitats. Així, l’univers original,
incorrupte i harmoniós, ha donat lloc a tres universos, molt diferents
entre ells: l’alt univers, on hi viuen les humanitats que no han comès el
pecat original; l’univers mitjà, habitat per les humanitats indecises, i el
baix univers, poblat per les humanitats rebels a Déu; en aquest últim
s’hi troba la Terra.
Després del pecat original, malgrat la rebel·lió de molts dels seus fills,
Déu va prometre immediatament als nostres progenitors un Salvador,
nascut de dona, que s’encarnaria a la Terra, el planeta més fràgil i més
exposat a l’acció de Llucifer. A partir d’aquí va començar el
desenvolupament del gran pla de la recapitulació en Crist de tot
l’univers.
Jesucrist va néixer a la Terra, on va morir i va ressuscitar per tots els
homes de l’univers, sense excepció. En Crist, primícia d’una humanitat
nova, un sol poble, lliure del poder del dimoni, sotmès a Déu i a les seves
lleis. Els homes de tots els planetes i de tots els temps que estimen Déu
i totes les creatures seran així recapitulades en Crist. Ell portarà a
compliment en tot i en tots l’obra de la salvació: tornarà gloriós per
judicar vius i difunts, reunirà els seus elegits de tots els racons de
l’univers. Farà de d’ells un sol poble i els introduirà en una creació nova,
incorrupta, creada per Déu pels seus fills.
Llucifer i els seus seguidors seran separats definitivament dels fills de
Déu i col·locats en una dimensió completament oposada a la creació
nova, allunyats de l’amor de Déu que sempre van refusar. No tindran
cap possibilitat de fer mal als fills de Déu. Sobre això també trobareu
àmplies explicacions en els dos llibres mencionats.
El pla de recapitular en Crist tot l’univers ha passat per moltes fases al
llarg de la història. Déu ha intervingut repetidament i de moltes maneres
per ajudar les humanitats rebels a apropar-se a Ell. Sovint s’ha servit
d’àngels i dels germans de l’univers fidels a ell, que no han comès el
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pecat original, perquè anessin a l’encontre de les humanitats més dèbils.
Ha enviat el seu Fill Jesucrist sobre la Terra, el planeta més hostil a Déu,
per reconciliar amb Ell la humanitat pecadora i donar a tot home la
possibilitat de redimir-se del pecat original.
L’acció de Déu ha estat particularment forta sobre la Terra, on es va
encarnar el Salvador Jesucrist per completar la seva obra de
redempció. En preparació de la vinguda de Jesús, Déu va formar a la
Terra el poble elegit d’Israel del que havia de néixer el Crist. També a la
Terra Jesús va fundar l’Església, la primera cèl·lula del Regne de Déu,
cridada a portar l’anunci de la salvació a tots els homes.
De tot el que ens ha estat revelat, sobretot pels Apòstols Pere i Pau,5
se’n deriva que l’Església de la Terra hauria d’haver evangelitzat
l’univers, anunciant Jesucrist i batejant no tan sols els homes de la Terra
sinó també els dels altres planetes. El mateix Jesús havia instruït els seus
Apòstols sobre l’existència de la vida a l’univers. De quina manera
l’Església de la Terra hauria pogut enfrontar-se a una missió d’aquesta
escala i magnitud? Amb quins mitjans? Amb l’ajuda dels germans de l’alt
univers fidels a Déu, que des de sempre recorren l’espai. Aquests
haurien posat el seu coneixement científic i tecnològic a disposició de
l’Església, missionera a l’univers, reforçant poderosament la seva acció.
Déu ha intentat de moltes maneres establir una relació de comunió
fraterna entre la Església de la Terra i les humanitats fidels a Déu, amb
el fi d’evangelitzar l’univers. Ens ha estat revelat que, sobretot al segle
XX, Déu ha donat gràcies particulars per preparar l’Església de la Terra a
la missió en l’univers6. Ha enviat als germans fidels a visitar els
representants de l’Església. Ha enviat la seva Mare, que a Fàtima ha
parlat de la realitat de l’univers en el famós tercer secret, del que tant es
parla; ha donat i segueix donant als cristians de la Terra molts senyals de
la presència de la vida en l’univers. Malgrat tot això, l’Església mai ha
iniciat la seva missió a favor de l’univers. Les pors humanes, la
prudència, les conveniències, com també l’acció incessant del maligne,

5
6

Ref. 2012 La scelta decisiva dell’umanità, Ed. Luci dell’Esodo, pàgs. 105-126
Ref. Riscrivere la Storia - Vol II - L'Universo e i suoi abitanti, pàg 248
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que s’hi ha oposat de totes les maneres possibles, han frenat des del
principi aquesta missió de la que, poc a poc, se n’ha perdut la memòria.
Malgrat la inèrcia de l’Església de la Terra, Déu no ha deixat de banda
el seu projecte: Ell desitja que es compleixi la missió d’evangelitzar
l’univers. Després de nombroses apel·lacions a l’Església oficial per tal
que revelés l’existència de la vida en l’univers, permanentment sense
resposta, el 2013 Déu va confiar a les humanitats fidels la missió
d’evangelitzar l’univers. Des d’aleshores fins ara les humanitats fidels
han acabat l’evangelització de l’univers mitjà, amb resultats excel·lents.
Ells esperen l’ordre de Déu per començar l’evangelització del baix
univers. Per tant, l’Església de la Terra ha estat deixada a part? No, el
contrari, està cridada a participar activament en la missió dels germans
fidels: en primer lloc vivint les ensenyances de Jesús, proclamant
l’existència de la vida en l’univers, evangelitzant la Terra que està
immersa en un autèntic i veritable paganisme.

2. Els instruments extraordinaris i sublims
Un aspecte fonamental de les revelacions i explicacions que hem rebut,
es refereix a tres instruments extraordinaris previstos per Déu i
indispensables per la seva actuació en aquest temps. Aquests son: 1) els
àngels; 2) el Nucli Central; 3) els germans de l’univers fidels a Déu. Per
explicar la seva acció ens basarem en alguns fragments trets dels nostres
llibres, als que us remetem per una visió més detallada.



Els àngels

El 1998, es van presentar en visió a Stefania Caterina els set Arcàngels
amb Sant Miquel com a cap, com ella mateixa afirma en el seu primer
llibre:
“A partir de la novena a Sant Miquel Arcàngel, l’any 1998, es
van presentar gradualment els set Arcàngels amb Sant Miquel
al capdavant. Això va ser per mi el preludi immediat de les
revelacions més intenses . Els set Arcàngels es van presentar
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com “Els set esperits de Déu que han estat enviats al món”,7 i
van començar a donar-me diverses explicacions.
A l’inici de la creació, quan Llucifer es va rebel·lar contra Déu,
els set grans Arcàngels es van distingir entre tots els altres per
la seva fidelitat absoluta. Van infondre coratge als demés
àngels, posant-se a primera fila en la gran batalla contra
Llucifer. Per la seva humilitat i fidelitat, van merèixer el privilegi
d’estar davant el tron de Déu i servir-lo d’una manera ben
especial. Van ser posats al capdavant de les esquadres
angèliques i al servei directe de la Santíssima Trinitat. Tots el
àngels que formen part dels estols celestials, es divideixen en
set grans esquadres al cap de cada una de les quals hi ha un
dels set Arcàngels. A cada esquadra hi ha àngels de diferents
cors.
Sant Miquel és el cap dels set Arcàngels i totes les esquadres
angèliques. La jerarquia existent entre els set Arcàngels es posa
com a model per totes les jerarquies, i es caracteritza per la
comunió perfecta en l’Esperit Sant.
M`han estat revelats els noms dels set Arcàngels: Sant Miquel,
Sant Gabriel, Sant Rafel, Sant Uriel, Sant Jehudiel, Sant
Sealtiel, Sant Baraquiel.
Els set Arcàngels tenen com a primer deure oferir-se ells
mateixos per tots els àngels, des del més petit fins el més gran,
i ser per ells exemple de fidelitat absoluta a Déu. A més a més,
cada un d’ells té una missió específica. En particular, Sant
Miquel serveix al Pare, Sant Gabriel al Fill, Sant Rafel a l’Esperit
Sant, Sant Uriel a Maria Santíssima. Els altres tres Arcàngels
estan més directament al servei de la humanitat. Els set
Arcàngels combaten particularment els set pecats capitals i
custodien en les animes els set dons de l’Esperit Sant.
Contemplen a Déu i duen a terme les seves ordres. Són enviats
per Ell a realitzar determinades missions en qualsevol punt de
7

Ref. Ap 5, 6-7
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l’univers, fins i tot al Purgatori i a l’Infern. He sentit a les
ànimes del Purgatori referir-se als set Arcàngels anomenant-los
“els set grans Arcàngels” per distingir-los dels altres.
Els set Arcàngels son també guia del poble de Déu, com ho van
ser per Israel, i actuen de forma invisible, “Heus aquí que jo
envio el meu àngel davant teu...”.8 La seva ajuda, com en els
inicis de l’Església9, és de gran importància pel poble de Déu
que peregrina en aquest temps. La seva acció no substitueix
l’acció responsable de l’home. És d’ajuda perquè el sacerdoci
instituït per Jesucrist en l’Església, arribi a la plenitud i la
comunió universal. La seva pregària i la seva acció ajuden al
poble de Déu a elevar-se, a per tal que aquest es esdevingui
poble sacerdotal.10
Els set Arcàngels sempre se m’han presentat com “Sacerdots de
l’Altíssim”. Els he vist vestits amb una túnica blanca, amb una
banda d’or a la cintura i l’estola sacerdotal vermella. M’ha
estat dit que participen plenament a l’únic sacerdoci, el de
Jesucrist. Presideixen la litúrgia celestial que està íntimament
lligada a la de la terra.
M’ha estat explicat que els àngels són esperits purs, éssers de
llum. En un àngel la imatge de Déu s’expressa a través de la
llum. La llum que emana de cada àngel és l’expressió directa de
la seva identitat i de la missió que li és pròpia. També és un
signe de reconeixement: de fet, cada àngel té la seva llum
particular, original per la seva potència de emanació, única”.11
“Ells, els àngels, exerceixen la seva acció en l’àmbit espiritual,
és a dir, es dediquen a tasques que no requereixen una
intervenció directa sobre la matèria, ni la implicació del cos. La
presència dels àngels és molt important des de l’origen de la
8

Ref Ex 23, 20-23
Ref. Ac 8,26; 12, 1-11
10
Ref. p. 5,10
11
Ref. Oltre la grande Barriera, cap. 3, Ed. Luci dell'Esodo
9
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creació i moltes vegades Déu els hi ha confiat missions
extraordinàries com per exemple en els esdeveniments
relacionats amb l’èxode del poble de Israel o en l’anunciació a
Maria. Són innombrables les missions realitzades pels àngels,
sobretot les dels set grans Arcàngels que contemplen el rostre
de Déu, reben d’Ell les seves ordres i surten/marxen com fletxes
de llum per executar-les. Poden accedir a totes les dimensions
de l’univers, incloent l’Infern on, com hem vist, sovint baixen
per comunicar a Llucifer les ordres de Déu.
En aquest temps els set grans Arcàngels i els seus estols
angelicals han rebut de Déu la extraordinària missió
d’acompanyar al poble de Déu cap a la nova creació. Els set
grans Arcàngels estan especialment compromesos amb el Nucli
Central: segueixen de prop el camí dels set grups que en
formen part. Cada grup està confiat a un gran Arcàngel que és
el seu protector i sacerdot.
Entre els set grans Arcàngels, en aquest tems, a Sant Miquel li
correspon un paper especial. Ell ha rebut de Déu la l’encàrrec
de preparar la vinguda gloriosa de nostre Senyor Jesucrist; el
Precursor gloriós del retorn de Crist. Per això és responsable
davant de Déu de portar a terme el pla de recapitular en Crist
totes les coses. La seva acció és d’un enorme abast: està
reunint el poble de Déu de tot l’univers, per presentar-lo a Crist
el dia del seu retorn.
Li correspon a Sant Miquel dirigir, en nom de Déu, els tres
instruments extraordinaris, comunicant-los el que Déu desitja.
Els protegeix del mal i garanteix davant Déu la fidelitat de cada
instrument.
Sant Miquel s’ofereix a si mateix a Déu no tan sols pels
instruments extraordinaris, sinó per tot el poble de Déu repartit
per tot l’univers. Assisteix a les ànimes dels difunts i també
envia els àngels al Purgatori per ajudar i confortar a les ànimes
purgants. Tots els àngels, des del més petit al més gran, estan
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sota les ordres de Sant Miquel que està al capdavant de tots els
estols angelicals. Al seu voltant es troben els altres sis grans
Arcàngels: Gabriel, Rafel, Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Baraquiel.
També ells obeeixen a Sant Miquel. Però entre ells no existeix
una jerarquia concreta: en la dimensió espiritual en la que
viuen els àngels, no existeixen les jerarquies, sinó que regna
l’harmonia de les lleis sublims de l’Esperit. L’obediència dels
esperits purs és principalment la plena adhesió a les lleis de
l’Esperit que actuen en cada un d’ells. Els àngels coneixen la
veu de l’Esperit; per això, la seva obediència a Sant Miquel és
obediència a l’Esperit de Déu que actua en ell. Això fa que sigui
impossible cap forma de gelosia i de rebel·lió.
En aquest temps, tots els àngels estan cridats a donar suport al
camí del poble de Déu. Especialment els àngels de la guarda
estan intensificant la seva presència i acció sobre tots aquells
que desitgen servir a Déu sincerament, que estan disposats a
transformar la seva vida perquè sigui conforme a les lleis de
Déu. Els àngels estan al costat dels veritables fidels, preguen
per ells, els protegeixen del mal, la seva acció fa més penetrant
l’acció de l’Esperit Sant, tant en l’individu com en el poble de
Déu.
Els àngels també estan al costat dels tres instruments
extraordinaris per ajudar-los en la seva missió.12
En el transcurs dels anys, la presència i l’acció dels àngels ha sigut una
constant en el nostre camí. Particularment els set grans Arcàngels ens
han acompanyat amb les seves explicacions i la seva benedicció;
realment els hem sentit com a sacerdots i guies, sempre a punt per
mostrar-nos els passos a seguir, i d’això en donem gracies a Déu.

12
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Ref. Riscrivere la storia - Vol II - L'Universo e i suoi abitanti, pàg. 324



El nucli Central

Per descriure la naturalesa i l’acció d’aquest instrument importantíssim,
farem servir alguns fragments d’un missatge de Jesús a Stefania
Caterina:
“El segon instrument (el Nucli Central n.d.r) està constituït per
un grup de persones que he convocat per a una tasca
particular, triant-les de diverses humanitats de l'univers,
inclosa la de la Terra.
Aquests germans i germanes vostres estan units entre ells en el
meu Esperit, i actuen principalment en esperit. Ells formen un
nucli compacte que treballa unit als set grans arcàngels; Sant
Miquel està al capdavant d'aquest nucli i és el seu responsable
davant de Déu.
Sabeu que tot cos està format per innombrables cèl·lules, i
cadascuna ha de funcionar per mantenir en vida l'organisme
sencer. Així és en el poble de Déu: cada fidel, cada grup que
s'uneix per viure la comunió en mi, forma una cèl·lula que dóna
vida al meu Cos Místic. El grup de persones del què us parlo, va
ser triat per ser una cèl·lula particularment activa i capaç
d'activar-ne moltes altres. El defineixo Nucli Central, perquè és
una component fonamental de la meva acció en aquest temps,
i desenvolupa la seva potència en el centre, o sigui en el cor del
meu poble.
No es tracta d'un gran nombre de persones, no supera els
cinquanta membres, ni es tracta d'individus més meritoris o
dotats que altres. Es tracta de persones que s'han mostrat
disposades a respondre a la meva invitació, i a anar a fons, tot i
les moltes proves que han hagut d'afrontar. Déu no es fixa mai
en els mèrits d'una persona quan la crida, sinó que escruta la
profunditat de l'esperit. Ell busca la sinceritat, la docilitat,
l'obediència a l'Esperit, que és la primera obediència, l'amor i la
fidelitat absoluta a Ell, que les porta a elegir a Déu per sobre de
tota altra cosa i de tot altre interès humà. El Nucli Central està
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format justament per aquesta classe de persones, a les quals
he pogut confiar una missió especial per a aquest temps.
Quina és la missió dels membres del Nucli Central? Sobretot
oferir la seva pròpia vida a Déu, i els uns pels altres, formant
així el primer nucli de l'univers en el qual homes i dones,
pertanyents a diversos planetes, treballen uns al costat dels
altres pel Regne de Déu, i viuen la comunió universal.
El poder de Déu és el que fa possible aquesta comunió, més
enllà de tota distància física, i la fa intensament operativa a
favor de tot el poble de Déu. Un dia serà així per a tothom,
perquè la humanitat escampada sobre tants planetes haurà de
reunir-se i formar un sol poble, el poble de Déu, un sol ramat i
un sol Pastor.13 Es tracta d'un procés gradual, en el que el Nucli
Central obre el camí al poble de Déu cap a la comunió
universal.
Els membres del Nucli Central estan especialment units al
sacerdoci dels set grans arcàngels, tal i com haurà de succeir
per tot el meu poble: el sacerdoci reial dels meus fidels,
certament, no podrà prescindir de la comunió amb el sacerdoci
dels set arcàngels, que garanteix la plena comunió amb la
Litúrgia celestial.
El Nucli Central recorre l'univers i porta a tot arreu l'anunci de
la salvació, perquè tot home em pugui conèixer i creure en mi,
ser batejat en el meu nom i esdevenir conscient de la meva
acció en aquest temps, de la necessitat de ser recapitulat en mi.
Els membres del Nucli Central actuen en l'univers, en esperit,
però també físicament, perquè molts d'ells pertanyen a
humanitats molt evolucionades, que des de sempre han estat
en condicions de recórrer distàncies per a vosaltres impossibles;
de tal manera que on no arriba l’un, arriba l'altre. El meu desig
és que aquests germans vostres actuïn amb potència a tot
arreu on hi hagi necessitat.
13
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Cfr. Jo. 10, 16

El Nucli Central toca en esperit totes les dimensions de
l'univers, tant les dels vius com les dels difunts i s’enfronta
obertament a les forces del mal, per protegir el poble de Déu i
obrir el camí a tot home de bona voluntat. La missió del Nucli
Central és delicada i molt compromesa, per això gaudeix d'una
protecció del tot especial.
Tots els membres del Nucli Central estan cridats a oferir la
pròpia vida a Déu, a través del Cor Immaculat de Maria, sense
condicions i sense compromisos, a favor de tot el poble. Estan
cridats a prendre sobre seu les creus de la humanitat, no per
ser aclaparats, sinó per oferir-les a Déu i transformar-les en la
victòria de la meva resurrecció; per això han de recórrer
incessantment el meu camí, units a mi, per passar
contínuament de la mort a la resurrecció. Així ells intercedeixen
a favor de tots els vius i els difunts.
La paternitat i la maternitat espirituals viuen i actuen al màxim
en els membres del Nucli Central. Són pares i mares de la
humanitat perquè a través d'ells flueix amb potència la vida de
Déu i es comunica a moltes ànimes. Per això viuen una comunió
especial amb Maria Santíssima i Sant Josep; estan cridats a
estimar tot home, sense cap distinció de races i de pobles. Cada
fill de Déu està confiat a la seva paternitat i a la seva
maternitat sense cap preferència.
El Nucli Central no està per sobre de ningú, ni substitueix
l'Església, és a dir al poble de Déu, sinó que està simplement
cridat a oferir-se a Déu i a actuar segons les seves ordres per
donar vigor i impuls a la vida de tota l'Església, obrint espais
sempre nous per a la missió del meu poble.
El Nucli Central assisteix i protegeix el poble de Déu, però no és
una institució jeràrquica, perquè viu segons les lleis puríssimes
de l'Esperit, que no contemplen jerarquies sinó serveis. Realitza
un servei però no dóna ordres a ningú, excepte a les forces del
mal que s’han replegar davant del poder que emana. Ni tan
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sols rep ordres de cap jerarquia humana perquè està sota la
meva autoritat directe i jo en disposo segons el meu voler. És
que no puc fer-ho? No em dieu Senyor? Aleshores deixeu que
faci el que he de fer”.14
Com ja hem dit, en Tomislav Vlasic i la Stefania Caterina han estat cridats
per Déu a formar part del Nucli Central en el 2004. El que hem rebut a
través d’ells és, per tant, el testimoni directe del seu viure i actuar dins
el Nucli Central. Hem cregut en el seu testimoniatge que ha sigut i és per
a nosaltres una font d’enriquiment i gràcia. Hem escollit viure en plena
comunió amb el Nucli Central i amb els altres instruments de Déu per
aquest temps. Hem reconegut els fruits que aquesta comunió ha generat
en nosaltres i en els que, com nosaltres, han cregut. D’això us en volem
donar testimoni.



Els germans de l’univers fidels a Déu

Ja hem mencionat el fet que no tots els homes han comès el pecat
original. A l’univers existeixen humanitats de les quals els avantpassats
van romandre fidels a Déu; són precisament les humanitats fidels que
viuen a l’alt univers. D’ells en parla Stefania Caterina en el seu llibre
“Més enllà de la gran barrera”:
“Les humanitats que van romandre fidels, han conservat
moltes de les prerrogatives originals. Posseeixen facultats
físiques, espirituals i intel·lectives molt superiors a les d’altres
humanitats, inclosa la de la Terra. També els seus planetes
presenten condicions ambientals favorables a l’home; home i
natura conviuen harmoniosament un al servei de l’altre. No hi
ha malalties ni catàstrofes, hi regna la puresa i l’harmonia. El
grau de civilització d’aquests pobles és notablement superior al
de tots el altres, en diversos aspectes. El seu nivell científic i
tecnològic és molt avançat. Viuen en harmonia amb el Creador.
Per això els hi ha estat donada la possibilitat de moure’s per
14

Missatge de Jesús a Stefania Caterina del 5 de setembre de 2011, Els instruments de Déu en
aquest temps, del llibre Verso la nuova creazione - Vol II - anno 2011, Ed. Luci dell'Esodo
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l’univers sense dificultat, de mantenir-se en contacte amb
altres planetes fidels, de realitzar missions en l’univers a les
ordres de Déu...
Jesús va morir i ressuscitar per tots els homes de l’univers sense
excepció.
Sant Miquel Arcàngel va anunciar el naixement de Jesús
no tan sols als pastors de Betlem, sinó també a les humanitats
de l’univers fidels a Déu. Posteriorment els va ser anunciada
també la resurrecció de Jesús.
Jesús m’ha explicat que el poble d’Israel coneixia l’existència
d’altres homes en l’univers. Els germans de les humanitats
fidels sovint havien ajudat al poble elegit, especialment en
ocasió del gran èxode d’Egipte. M’ha dit també que havia
revelat als apòstols l’existència d’altres germans en l’univers i
que els havia instruït sobre aquesta qüestió, sobretot després
de la seva resurrecció, quan encara es va quedar entre ells
durant molts dies parlant sobre el Regne de Déu.15
L’apòstol que coneixia més per revelació aquesta realitat era
Sant Pau. Ell mateix m’ha parlat vàries vegades, confirmant
que havia rebut de Jesús moltes revelacions sobre l’existència
de la vida en l’univers, i sobre el pla de Déu d’anunciar
l’Evangeli a totes les humanitats, fent d’elles un sol poble,
sotmès a l’únic Cap, Jesucrist, i reconciliats amb el Pare per
mitjà d’Ell”.16
Déu s’ha servit de l’acció dels germans fidels des del principi, confiantlos diverses missions en l’univers. Ells sempre han actuat en sintonia
amb les esquadres angèliques: els àngels actuen en el camp espiritual,
els germans fidels en el físic, perquè, a diferència dels àngels, posseeixen
un cos que els permet interactuar amb la realitat sensible. El seu

15
16

Ref. Ac 1,3
Ref. Oltre la grande Barriera, cap. 6
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profund coneixement de les lleis que governen l’univers els permet
intervenir sobre la matèria de forma desconeguda per nosaltres.
Amb el pas del temps, el coneixement científic i espiritual dels germans
fidels ha augmentat més i més; per tant, la seva acció ha assolit una
dimensió més àmplia respecte el passat. Actualment els germans fidels
es dediquen a l’extraordinària missió d’evangelitzar aquella part de
l’univers que encara no coneix a Jesucrist. Són un dels tres instruments
extraordinaris d’aquest temps; la seva acció és de suport a la dels àngels
i del Nucli Central amb el que actuen en perfecta sintonia, sota la
responsabilitat de Sant Miquel Arcàngel.
També sobre aquest punt és Jesús que ens ajuda a comprendre:
“El tercer instrument està format per les humanitats fidels que
viuen en diferents planetes. Es tracta d’aquelles humanitats de
les que els progenitors han elegit, des del principi, servir Déu, i
no han comès el pecat original.17 Per això es troben en unes
condicions de vida totalment diferents de les vostres, perquè el
mal no ha entrat en elles... La seva civilització ha evolucionat
ràpidament i tenen un coneixement molt més superior al vostre
en tots el camps. Són homes com vosaltres, i ells també estan
esperant reunir-se finalment amb tots els germans repartits per
l’univers, per entrar amb ells a la nova creació.18
Aquests germans us estimen molt i es posen a disposició de Déu
per ajudar-vos. Moltes vegades han estat enviats per Déu a
socórrer-vos, sobretot als inicis de la vostra historia, quan els
vostres avantpassats gairebé no aconseguien sobreviure.
Encara avui us ajuden, i reparen molts mals que us feu a
vosaltres mateixos i al vostre planeta. Vetllen sobre vosaltres
per ordre de Déu, i intervenen, sense que ho sapigueu, quan un
perill massa gran plana sobre vosaltres; estan en condicions,
de fet, per actuar sense ser vistos per vosaltres o pels vostres
instruments; han fet i estan fent molt per vosaltres. Mai actuen
17
18
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Ref. Oltre la grande Barriera, cap. 6
Ref. Oltre la grande Barriera, cap 15; i Riscrivere la storia – Vol I – Nel pensiero di Dio, cap. 7

per iniciativa pròpia, sinó sempre sota les ordres de Déu i en
estreta col·laboració amb els estols angelicals, a través dels
quals reben totes les indicacions per actuar segons els desitjos
de Déu”.
Ara és el moment que l’acció de les humanitats fidels
s’intensifiqui a favor dels que, com vosaltres, es troben en
situacions més desfavorables. Les seves capacitats espirituals i
físiques, i el seu bagatge de coneixements científics i
tecnològics, seran de gran ajuda en aquest temps”.19
“Els germans fidels recorren tot l’univers, portant arreu la seva
ajuda i el seu testimoni. Eleven la seva incessant pregària per
tot el poble de Déu en l’univers”...20
Fa molts anys que el Senyor ens parla dels germans fidels, i nosaltres
hem acollit amb alegria la revelació de la seva existència i ho hem
cregut. També hem experimentat i us donem testimoni de la força de la
comunió amb ells.
En conclusió, desitgem assolir una comunió cada cop més viva i
fructífera amb els tres instruments extraordinaris dels que us hem
parlat; el mateix desitgem per tots vosaltres. Estem convençuts, i
l’experiència ens ho ha confirmat, que sense aquesta comunió el camí
del poble de Déu, en aquest temps, és molt més tortuós. Som conscients
de que els tres instruments extraordinaris són un do de Déu al seu
poble, una gràcia poderosa que no tenim el dret de refusar si volem
caminar de pressa cap a la nova creació.



Els instruments sublims

“Són Maria Santíssima i Sant Josep que, en aquest temps, vetllen de
manera particular sobre el poble de Déu i els seus tres instruments
19

Missatge de Jesús a Stefania Caterina del 5 de setembre de 2011, Els instruments de Déu en
aquest temps, del llibre Verso la nuova creazione – vol II – anno 2011, Ed. Luci dell’Esodo
20
Ref. Riscrivere la Storia - Vol II - L'Universo e i suoi abitanti, pàgs. 325-326
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extraordinaris. La seva maternitat i paternitat actuen a favor de tota la
humanitat de l’univers. La pregària i la intercessió de Maria Santíssima i
de Sant Josep són fonamentals per la realització dels plans de Déu. Fareu
bé de pregar-los i d’estar units a ells més que mai”.21
El que es diu de Maria és sempre poc. Maria és un misteri; només
podem entendre’l si estem immersos en l’Esperit Sant. Tanmateix, és
molt útil pel poble nou comprendre Maria en el seu paper de
Corredemptora de la humanitat d’on emana la seva maternitat; per això
Déu ens l’ha donat com la Mare, i també com el membre més excel·lent
de l’Església.
“Quan vaig morir a la creu, al meu voltant no hi havia ningú,
excepte la meva Mare, que es va unir al meu sacrifici. Les
dones, els Apòstols, certament que m’estimaven però no
comprenien què estava passant davant dels seus ulls. Encara
no havien rebut la unció de l’Esperit Sant per poder comprendre
plenament què significa oferir-se un mateix al Pare en unió
amb mi. Ho comprendrien més tard.
La meva Mare, en canvi, estava preparada per això; ho havia
d’estar perquè jo no podia morir sol a la creu. Havia d’unir al
meu sacrifici tots aquells que al llarg dels segles s’entregarien a
mi. Maria va ser el primer ésser humà de l’univers a unir-se
perfectament al meu sacrifici a la creu i a participar plenament
de la meva resurrecció. La meva Mare va ser el primer ésser
vivent a realitzar amb mi el passatge pasqual. Tots els altres s’hi
han unit juntament amb ella, a través d’ella, desprès d’ella. Les
humanitats d’altres planetes, fidels a Déu des de la creació, que
van acompanyar amb la seva pregària el meu camí sobre la
Terra, també es van unir a Maria en el moment del meu sacrifici
a la creu. Per aquesta raó, la humanitat no podrà unir-se a mi si
no és a través de Maria. El passatge a través del seu Cor
Immaculat és obligatori per tots aquells que desitgen arribar a la
unió mística amb mi. La meva Mare és la que ha obert el camí, la

21
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Idem pàg. 329

primera criatura que ha assolit la unió plena i perfecta amb mi
sobre la creu, més enllà de la creu, per tota la eternitat.
En la meva Mare abans que en qualsevol altre, el meu passatge
pasqual de la mort a la vida s’ha encarnat i s’ha fet visible. La
seva presència entre els Apòstols ha estat fonamental: després
de rebre l’Esperit Sant, els Apòstols i els deixebles, ho van
comprendre tot però és a través de Maria que van entrar
plenament en el meu sacrifici i es van unir a mi”.22
En el projecte de Déu, Sant Josep ha estat unit d’una manera molt
especial a Maria Santíssima. Sant Josep és invocat com el custodi de
l’Església, és a dir, el que protegeix la vida de Déu en l’Església, així com
ha custodiat a Jesús i Maria. Jesús afirma:
“I no oblideu a Sant Josep del Cor ardent, el meu pare adoptiu a
la Terra, el just per excel·lència. Ningú ha sigut just com ell, la
seva justícia ha superat la de molts altres i el poder del seu
esperit és immens. Maria i Josep són per vosaltres una mare i
un pare en el camí, com ho van ser per mi, i a ells vull confiarvos”.23
Sant Josep va acollir el projecte de Déu en Maria. Així va participar de la
immaculadesa de la seva Esposa. És un exemple per tots nosaltres. En un
missatge a Stefania Caterina, Sant Josep ens ha explicat que a través del
silenci virginal s’entra en el misteri trinitari. En citem un fragment:
“Desitjo parlar-vos d’una arma molt potent contra l’enemic, es
tracta del silenci virginal en el vostre interior. El silenci i la
virginitat sempre van de la mà, perquè ningú pot entrar en un
silenci vertader si no té la puresa interior, però per entrar en la
puresa és necessari el silenci interior.
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Ref. Riscrivere la Storia - Vol I - Nel pensiero di Dio, pàgs. 74-75
Idem pàg. 78
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Quin silenci? Certament no es tracta del silenci com l’absència
de soroll, sinó del silenci virginal.
El silenci regnava quan Déu creava l’univers. La Paraula va
baixar sobre Maria en el silenci. La Santíssima Trinitat actua en
el silenci que és la plenitud, contacte viu entre les Tres Persones
de la Santíssima Trinitat. Entre les Tres Persones Trinitàries
flueixen efectivament la plenitud, l’amor i regna el silenci,
perquè cada Persona escolta a l’altra, i en el silenci genera la
comunió. El silenci regnava a la casa de Natzaret perquè
cadascú escoltava a l’altre i, escoltant a l’altre, escoltava a Déu
en l’altre.
El silenci és una barrera potentíssima contra les forces del mal.
Aquest silenci us introdueix plenament a la vida de la
Santíssima Trinitat, forma una barrera entorn de la vostra
ànima i el vostre cos.
El silenci us submergeix en el vòrtex trinitari. Comprengueu bé
això: el vòrtex de la Santíssima Trinitat us atreu a vosaltres i tot
el que us pertany, ho atreu i ho transforma. Transforma tot el
que és bo donant-li encara més força, i destrueix tot el que és
dolent. El mal, efectivament, no pot resistir, i és destruït pel
vòrtex trinitari.
Heu d’aprendre a submergir-ho tot en aquest vòrtex, tot el bé i
tot el mal que hi ha en vosaltres, tant en la vostra ànima com
en el vostre cos, tot allò de bo que passa en vosaltres i també el
mal que toqueu. Poseu-ho tot en aquest vòrtex, perquè sigui
potenciat o destruït”.24
En un altre missatge afirma també:
“Qui escull de veritat la castedat, la tria en tota la seva
profunditat. Jo no tenia cap interès de caràcter sexual respecte
a Maria, això mai va estar en el meu cor, no estava previst ni
era volgut per Déu per a mi i no hagués tingut cap sentit en el
pla de Déu. Per això em va se’m va donar la gracia per vèncer
24
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tota temptació, perquè Déu dóna sempre la gracia necessària
per portar a terme la seva obra. A més a més, la meva no era
una Esposa com les altres: tenia la gràcia d’una puresa tal que
res brut podia estar prop d’ella. D’ella emanava una puresa
comparable tan sols a la de Jesús. Quan observava a Maria i al
petit Jesús junts, en ells no hi havia el més petit indici de pecat,
estaven completament immersos en Déu. La meva anima es
sadollava d’una tal perfecció; per això també jo vaig poder
arribar a ser immaculat, fruit del meu camí de santedat i també
per la gràcia extraordinària que vaig absorbir en la meva
especial unió amb Jesús i Maria”.25
A més a més dels instruments extraordinaris i sublims, també els sants i
els justos participen en aquest temps de la recapitulació en Crist de totes
les coses. Són reforçats en la seva actuació per incidir eficaçment en tot
l’univers. Units a ells, també nosaltres som potenciats.
Cada persona assoleix en Déu la realització de la seva identitat i de la
pròpia missió. En el Cos místic de Crist totes les relacions entre les
persones es perfeccionen en l’harmonia. Maria Santíssima i Sant Josep
són esposos en Crist, units místicament a Ell. La seva unió d’esposos en
Crist és particularment operant en aquests temps en els que l’acció
trinitària és potent. Així, la seva paternitat i maternitat en Déu poden
ajudar a tots els fills i filles de Déu de l’univers. Des d’aquesta
perspectiva, esperem el triomf del Cor Immaculat de Maria.
Per això és bo invocar-los sempre a fi que la comunió entre els homes i
les dones en Déu neixi i assoleixi la perfecció.
Per aprofundir sobre els temes d’aquest capítol, us aconsellem
especialment dos dels nostres llibres: Oltre la grande Barriera -Més enllà
de la Gran Barrera- i Riscrivere la Storia – Vol II – l’Universo e i suoi
abitanti -Reescriure la història- Vol II- L’Univers i els seus habitants.
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Ref. Missatge de Sant Josep a Stefania Caterina del 10 de març de 2014, Stare in comunione con
Dio.
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Capítol 3
La nostra vocació i la nostra missió
1. Els nostres ideals
Hem nascut a l’Església Catòlica, és a dir universal, i en formem part.
Oberts a la novetat en Déu, busquem d’anar més enllà de tota divisió
entre els cristians i entre tots els fills de Déu, recordant les paraules de
Sant Pau: “Crist no pot estar dividit” (1Cor 1,13).
Som un poble en el Poble de Déu. Aquest poble es reuneix entorn de la
Fundació Fortalesa de la Immaculada, que opera en diversos països i es
regula d’acord amb les lleis civils dels països on resideix. Agrupa cristians
amb diferents vocacions i professions i persegueix de promoure els
valors cristians en la persona humana, posant al centre el Crist Salvador,
mitjançant el qual tenim accés a Déu Pare, en l’Esperit Sant.
A partir de les aparicions de la Mare de Déu a Medjugorge i a través
d’un camí espiritual seriós, hem comprès cada cop més els aspectes
universals i escatològics de la nostra fe, que sovint escapen a l’atenció
dels creients, però que són de grandíssima importància per l’Església i
per tota la humanitat. Els aspectes universals dels què parlem,
representen així mateix els ideals que volem viure.
Aquests són:
1) La recapitulació en Crist de totes les coses i de tot l’univers, que
és el fil conductor de totes les revelacions que hem rebut. Això
té el seu fonament bíblic en el gran himne escatològic de la
Carta de Sant Pau als Efesis (Ef 1, 8-12).
2) La nova creació (Ap 21, 1-7). A aquesta hi arribem, no per art de
màgia esperant amb passivitat, sinó mitjançant la nostra
transformació a imatge de Crist.
3) La nostra pertinença plena i responsable a Jesucrist en l’Esperit
Sant, mitjançant la qual estem subjectes a la voluntat del Pare
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(1Cor 15-24). Això ens dóna garantia d’ésser homes nous i no
vells i corruptes (Ef 4, 17-19).
4) La identitat cristiana que hem rebut en el moment del
baptisme, és a dir, la identitat sacerdotal, profètica i reial; si es
viu, aquesta ens fa cristians adults i actius.
5) Les gràcies extraordinàries i les revelacions que hem rebut a
través de Tomislav Vlasic i de Stefania Caterina. Ells ens ajuden
a caminar per arribar a la nova creació. Entre aquestes gràcies
ocupa un lloc especial el Baptisme en l’Esperit Sant i foc,
mitjançant el qual la gràcia baptismal s’estén a tots aquells que
desitgen formar part del Cos Místic de Crist, en vistes a la
recapitulació en Crist de tot l’univers.26 (25)
6) Els instruments de Déu. En primer lloc el poble de Déu, que és
l’Església present en tot l’univers; aquest és l’instrument
ordinari del qual Déu se serveix pels seus plans. A continuació,
els instruments extraordinaris: Àngels, Nucli Central i germans
de l’univers fidels a Déu. Per últim els instruments sublims:
Maria Santíssima i Sant Josep.27 (26). Units a aquests
instruments i col·laborant amb ells, participem també de les
gràcies que Déu ens dóna a través d’ells.

2. La nostra vida
Vivim una vida senzilla segons l’Evangeli de Jesucrist, acollit i viscut
sense tantes discussions i comentaris. A l’Evangeli hi ha contingudes
totes les lleis de l’esperit pur que ens condueix a Crist i, a través d’Ell, al
Pare en l’Esperit Sant.
Els models de la nostra vida són:
1) La Santa Família de Natzaret.

26

Ref. Oltre la grande Barriera, cap. 9
Ref. 2012 - La scelta decisiva dell'umanità, pàg 47; Riscrivere la Storia - Vol II - L'Universo e i suoi
abitant, Cinquena part, cap. 2.
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2) Sant Francesc i Santa Clara d’Assís i la seva espiritualitat, tal
com es resumeix en la Regla i Vida dels Germans i Germanes
del Tercer Ordre Regular, aprovada pel Papa Sant Joan Pau II.
El propòsit del nostre camí ens obliga a viure la nostra vocació
seriosament. De fet, no podem pertànyer a Crist i ajudar a d’altres a
pertànyer-li, si ens comportem de manera superficial, com es comporta
la majoria de la gent. És necessari un camí seriós i responsable que
desperti i involucri tot el nostre ésser. Per això volem emmirallar-nos en
els grans exemples de santedat de l’Església: Maria Santíssima, Sant
Josep, els àngels, els sants i tots els homes virtuosos i nobles d’esperit.
Amb aquesta finalitat, hem identificat alguns punts que són passos
necessaris en el nostre camí:
1) L’oferta de la nostra vida a Jesús a través de Maria Santíssima,
la nostra Mare Immaculada. Oferim la vida a Jesús perquè Ell la
governi i la transformi. L’oferim a través de la Mare Immaculada
que està unida perfectament al Fill i que ja és una criatura nova.
Ningú pot ajudar-nos millor que ella a estar units a Crist (Rm 12,
1-2).
2) La consagració al Cor immaculat de Maria i al Cor ardent de
Sant Josep, que es donen a la humanitat en aquest temps com a
instruments sublims. Ells ens transmeten la maternitat i la
paternitat en Déu i ens protegeixen de manera especial. Un gran
exemple de consagració al Cor Immaculat de Maria i de la
devoció a Sant Josep, custodi del poble de Déu, ens l’ha deixat el
Papa Sant Joan Pau II.28
3) Viure dignament l’Eucaristia, Misteri pasqual, en comunió amb
la Litúrgia celestial i el Cos Místic de Crist. Això significa
participar activament a la mort de Jesús, morint a tota forma de
egoisme, i a la seva resurrecció vencent el mal per viure una vida

28

Ref. Exhortació Apostòlica de Joan Pau II Redemptoris Custos, del 15 d’agost 1989
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4)
5)

6)

7)
8)

nova. Com a membres del Cos Místic de Crist, estem cridats a
viure en la comunió universal (Ef. 5, 1-2).
Pregar i créixer en la vida de pregària per estar místicament
units a Crist (Fil. 1, 20-21).
Viure entre nosaltres i amb l’Església Universal en l’Esperit de
Crist, que significa renunciar a tota forma d’egoisme. Diu Sant
Pau: “Vosaltres, però, no visqueu així: deixeu-vos guiar per
l’Esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres. Però si algú
no té l’Esperit que Crist dóna, no li pertany” (Rm 8, 9).
Viure segons les tres lleis que són pilars en el Regne dels cels:
oferta de la vida, immaculadesa-integritat i comunió universal.
Això significa que a la nova creació la comunió universal serà
viscuda plenament; aquesta s’aconsegueix donant la vida en
Crist l’un per l’altre de forma sincera i irreprensible (Ef. 1,4).
No permetre que cap criatura ni cap esdeveniment ens separi
de Crist Salvador (Rm. 8, 37-39).
Donar testimoni de la nostra experiència a totes les persones
de bona voluntat, per comunicar-los la vida de Déu i ajudar-los
en el seu camí (Mt. 10, 32-33).

Déu ens comunica la seva vida si ho volem:
“Judes (no l’Iscariot) li va dir: -Senyor perquè et dones a conèixer a
nosaltres i no al món?- Jesús li respongué: -Qui m’estima posarà en
pràctica la meva paraula i el meu Pare l’estimarà. Jo vindré a ell
amb el meu Pare i habitarem amb ell. Qui no m’estima, no posa en
pràctica el que jo dic. I la paraula que heu sentit no ve de mi sinó del
Pare que m’ha enviat”. (Jo 14, 22-27)
Entre les moltes coses que ens han estat revelades en aquests anys,
ens il·lumina especialment aquest text, que es refereix a la vida del
poble de Déu que és l’Església:
“El que mou l’Església és la vida de la Santíssima Trinitat, una
vida que li ve comunicada contínuament per mitjà de l’Esperit
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Sant i està present en els Sagraments. Partint d’aquesta vida,
l’assemblea dels creients en Crist pot definir-se com Església; en
cas contrari és una associació, com moltes altres que treballen a
favor de la humanitat. Però l’Església no és un conjunt de
persones que s’associen per perseguir un propòsit útil; tampoc és
una fundació noble que manté viva la memòria del seu fundador
Jesucrist, mitjançant obres virtuoses. Encara menys l’Església és
un centre de poder, com malauradament és presentada en molts
casos; l’únic poder que resideix en l’Església és el de la gràcia, que
no crea aparells i jerarquies sinó que es distribueix per igual entre
tots el membres, segons l’originalitat de cada un, per l’edificació
de tots.
L’Església no és un poble de súbdits d’un monarca; és el poble
sant de Déu, generat en el sacrifici de la creu, alimentat pel
sacrifici de l’altar, santificat per l’acció de l’Esperit Sant. Tota la
resta pot ser bonica i útil però no necessàriament santa i divina.
No tot el que es fa en nom de l’Església pot anomenar-se
Església”.29

Nosaltres experimentem i testimoniem tot això. Creiem que ja és el
moment que l’Església de la Terra surti del seu geocentrisme i alci la
seva mirada cap a l’univers.

3.

La nostra organització

Som un poble que inclou nuclis i individus dispersos sobre la Terra i a
l’univers i units a tot el Cos Místic de Crist. Amb alguns d’ells tenim
relacions directes, amb altres estem units en el mateix esperit.
29

Ref. Riscrivere la Storia – Vol II – L’Universo e i suoi abitanti, pàgs. 279-280
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Els nuclis estan formats per persones de bona voluntat que s’uneixen
per viure més intensament la fe; no viuen necessàriament sota el
mateix sostre, però estan units entre ells en l’Esperit de Crist. Viuen amb
senzillesa, amb discreció i sense senyeres, com veritables cristians.
Els nuclis son autònoms però units als altres nuclis amb veritable
comunió, units entre ells pel vincle de la caritat. Per avançar en el seu
desenvolupament, el nuclis miren el Nucli Central com un exemple a
seguir; s’uneixen a ell en tan que el Nucli Central realitza el servei d’unir
en Crist a tots el fills de Déu en tot l’univers perquè formin un poble.
Els nuclis són petites famílies de Déu, indispensables per desenvolupar la
comunió fraterna, a través de la qual s’arriba a la comunió universal. De
fet el poble de Déu serà un en tot l’univers, un sol ramat i un sol Pastor,
Jesucrist. Avui els nuclis estan presents a tot arreu de l’univers i altres
s’estan formant. Al final dels temps, cada nucli desapareixerà per donar
vida a un poble únic i immens, l’Església de Crist en tot l’univers.
La divina providència i la generositat de diferents benefactors ens han
donat tres cases: la casa de Medjugorje (Bosnia i Herzegovina), la de
Ghedi (BS), on la nostra fundació té la seva seu social, i la de Finale
Ligure (SV). Posem les nostres cases a disposició del poble nou, com a
llocs de trobada, on la gent pot trobar-se, pregar, compartir les seves
experiències, rebre informació, trobar els nostres llibres i altres
materials.
A les nostres cases vivim d’acord amb el programa que ens ha estat
revelat i explicat per en Tomislav Vlašić i la Stefania Caterina, membres
del Nucli Central que viuen a la Terra. Aquest programa de Déu l’hem
verificat, l’hem viscut i en som testimonis. En Tomislav Vlasic i la Stefania
Caterina hem acollit la paternitat i la maternitat espiritual que
condueixen cap a la recapitulació en Crist, en la nova creació.
Entorn de la Fundació i a les nostres cases, hi ha nuclis i persones
individuals properes a la Fundació que sostenen aquesta obra i
caminen amb nosaltres des de fa anys. Ells donen el seu testimoni i
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realitzen el servei a favor del poble a les seves cases, en els seus llocs de
treball, a les parròquies, etc., per donar a conèixer aquest programa a
les persones que ho desitgin.
Hi ha nuclis que s’han format de manera espontània i que han acollit
aquest programa, i n’hi ha altres que s’estan formant. S’uneixen al camí
d’aquest poble a través de la pregària, l’escolta de la Paraula de Déu i en
totes les formes que l’Esperit Sant els inspiri.
També hi ha nuclis que podem definir com naturals, i que s’insereixen
fàcilment en aquest programa: parelles, esposos, famílies senceres,
grups de pregària, consagrats segons els consells evangèlics, persones o
joves que volen comprometre’s seriosament a servir a Déu segons
aquest programa.
Finalment, hi ha persones individuals que desitgen unir-se al programa
de recapitulació en Crist de tot l’univers, però no poden participar a les
nostres iniciatives perquè son grans, malalts o estan impossibilitats per
altres motius. A tots ells els suggerim:





una vida cristiana senzilla, viscuda amb fe viva en la
quotidianitat, enriquida amb la participació als sagraments i
alimentada per una pregària senzilla;
seguir la nostra web per estar informats sobre el programa;
servir-se de les pregàries, que citem més endavant, mitjançant
les quals podeu participar directament d’aquest programa de
recapitulació. Utilitzant aquestes pregàries lliurement, segons
l’originalitat de la vostra ànima, us unireu a nosaltres, us
enfortireu i davallaran moltes gràcies sobre vostre. En particular,
podreu renovar l’oferta de la vida a Jesús a través de Maria cada
dissabte al vespre com ho fem nosaltres, mitjançant la
consagració a la Mare i Reina de l’univers i a Jesucrist Rei de
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l’univers, en comunió amb els instruments extraordinaris i amb
tot el Cos Místic;
batejar en l’Esperit Sant i foc, fent servir la senzilla fórmula del
baptisme cristià que trobareu més endavant, per arribar a
aquelles ànimes que no poden accedir al baptisme per via
ordinària. Per mitjà de la vostra pregària i oferta de la vida a
Jesús, les ànimes que desitgen ser batejades entren en comunió
amb vosaltres. Això és possible perquè les vostres ànimes són
temples de Déu i quan esteu units a Crist, Déu permet a les
ànimes preparades pel baptisme, unir-se al vostre esperit.

4. Les pregàries que acompanyen de forma especial el
nostre camí

Son pregàries que ens uneixen entre nosaltres i ens fan sentir part d’un
poble en camí.

1) Pregària a Sant Miquel Arcàngel, que està al capdavant dels
instruments extraordinaris i de tot el poble de Déu present en tot
l’univers. Ell ens guia cap a la vinguda gloriosa de Crist i ens protegeix
amb els seus estols angelicals:
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Pregària a Sant Miquel Arcàngel
Gloriosíssim Príncep de les milícies celestes,
Arcàngel Sant Miquel,
defensa’ns en la lluita contra les potències de les tenebres
i la seva espiritual malícia.
Vine a ajudar-nos a nosaltres, que vam ser creats per Déu
a la seva imatge i semblança
i rescatats a gran preu de la tirania del dimoni.
Prega, doncs, al Déu de la Pau
de tenir aixafat Satanàs
sota els nostres peus,
perquè no pugui continuar tenint-nos esclaus.
Presenta a l’Altíssim, amb les teves, les nostres pregàries
perquè davalli damunt nostre la seva divina misericòrdia,
i tu puguis encadenar el drac, la serp antiga
i enfonsar-lo per sempre als abismes des d’on no
pugui seduir més les ànimes.
Amén.
2) La consagració a Maria, Mare i Reina de l’univers i a
Jesucrist, Rei de l’univers, en comunió amb l’Arcàngel Sant Miquel
i amb els instruments extraordinaris per introduir-se en la comunió
universal. Això és més necessari que mai, donat que ja ha començat
l’últim període de preparació al retorn gloriós de Crist.
El 23 de novembre de 2007, durant la preparació per la solemnitat de
Crist Rei, Sant Miquel Arcàngel va dictar a Stefania Caterina dues
pregàries de consagració: una a la Mare i Reina de l’univers i una a
Jesucrist Rei de l’univers. Va dir que expressen la seva devoció, i també
la pregària del Precursor de la vinguda gloriosa de Crist i també guia del
poble sant de Déu:
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Consagració a Maria,
Mare i Reina de l’Univers
A tu, Reina i Mare de l’univers,
confiem l’Església universal,
a la vigília dels nous temps
i dels nous camins
que el poble de Déu haurà de travessar.
Et confiem,
i consagrem al teu Cor Immaculat
tots els àngels, que es prosternen davant teu,
o plena de gràcia,
com es prosternà l’arcàngel Gabriel.
Al teu Cor Immaculat
consagrem tot el gènere humà
de l’univers sencer,
tot fill de Déu que busca la vida.
Que el teu si, oh Mare,
generi i nodreixi
tot home de bona voluntat,
tota criatura de Déu.
Et confiem vius i difunts,
que tenen posada en tu la mirada,
amb amor i esperança,
en el seu camí de purificació
cap a la llum de la veritat
i la plenitud del paradís.
Et confiem totes les creatures,
generades de l’amor de Déu,
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i creades per a la seva glòria.
Que en el teu Cor, oh Maria,
siguin transformades,
i s’allunyi de la creació
el mal de Satanàs.
Que el teu Cor Immaculat,
oh Reina i Mare de l’univers,
sigui la nostra fortalesa,
i la promesa dels béns futurs.
Que el teu Cor Immaculat sigui
força i protecció
per a tota l’Església de Déu.
Rep la nostra oferta,
el nostre amor i el nostre agraïment.
Ens sotmetem
a l’esperit que és en tu,
l’Esperit de Déu, pur i immaculat,
que dóna vida a l’univers.
Invoquem la teva potentíssima protecció
per a tota l’Església universal,
sobretot per aquells que, en aquest temps,
rebran la gràcia i la missió
d’obrir el camí a la humanitat.
Sigues beneïda
i sigui exalçat el teu nom
en tot l’univers!
Ens confiem a tu amb plena confiança.
Tu sabràs obrir-nos el camí,
perquè ets la Mare dels nous temps.
Amén.
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Consagració a Jesucrist, Rei de l’Univers
Davant teu,
oh Jesucrist, Rei de l’univers,
posem tot el nostre ésser
i tot el que ens ha estat confiat.
Sotmetem al teu poder
reial i sacerdotal,
tota l’Església universal
que guiaràs a la plenitud,
perquè tu ets el Pastor
únic i suprem.
Ningú pot guiar el poble de Déu
fora de tu.
Tu estàs per sobre
de tots els àngels i arcàngels,
i de totes les criatures.
Ets Déu Omnipotent,
Rei i Senyor de l’univers.
Rep el nostre agraïment
per haver-nos creat,
i per la redempció que has dut a terme.
Gràcies pel que estàs acomplint ara,
perquè sigui vençut per sempre
l’enemic del bé.
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Acull la nostra total consagració al teu Esperit.
Desitgem ser-te obedients,
Rei nostre,
que crees i governes l’univers,
i recrees contínuament tota cosa.
Invoquem la teva ajuda,
la teva protecció,
la força del teu Sant Esperit,
per anunciar-te, mort i ressuscitat,
tu que seus gloriós a la dreta del Pare.
Que sigui el teu Esperit
qui ens encoratgi en la nostra missió.
Que arribi a tot home de bona voluntat
l’anunci de la vida nova,
generada
i contínuament renovada
a través teu.
Amén.
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3) Consagració al Cor ardent de Sant Josep, custodi del
poble de Déu. Aquesta pregària també la va dictar Sant Miquel
arcàngel a Stefania Caterina:

Pregària a Sant Josep

Sant Josep, just entre els justos,
protector de la família de Déu en tot l’univers,
custodia l’Església de la Terra en aquest temps important i delicat.
Intercedeix prop de Déu
perquè l’Església elegeixi sempre el camí recte,
superant en la pau les dificultats,
les provocacions i els obstacles
que l’esperit del món li posa al davant.
Que el foc ardent del teu cor ens inflami de veritable fe,
d’esperança ferma i d’amor sublim,
perquè puguem recórrer,
juntament amb tu i la teva Esposa Verge Maria,
els camins difícils del nostre temps.
Guia’ns com has guiat el petit Jesús,
donant-li la mà.
Tu l’has ajudat a créixer i a fer-se home.
Ajuda’ns també a nosaltres a ser veritables fills de Déu,
per a la glòria i honor de la Santíssima Trinitat.
Amén
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4) La pregària simple, atribuïda a Sant Francesc d’Assís,
amb la qual ens posem en comunió amb Sant Francesc i Santa Clara
d’Assís per inserir-nos en l’esperit franciscà, juntament amb tots els
sants i santes del franciscanisme. Aquesta pregària per nosaltres
representa un programa de vida, l’essència de l’esperit de Sant Francesc,
que hem abraçat i que volem viure. En aquesta pregària trobem també
una síntesi de les benaurances evangèliques (Mt 5, 3-11; Lc 6, 20-49):

Pregària simple de Sant Francesc

Oh Senyor,
fes de mi un instrument de la teva pau:
que on hi hagi odi hi porti l’amor,
on hi hagi ofensa hi porti el perdó,
que on hi hagi dubte hi porti la fe,
on hi hagi discòrdia hi porti la unió,
que on hi hagi error hi porti la veritat,
on hi hagi desesperació hi porti l’esperança,
que on hi hagi tristesa hi porti la joia,
on hi hagi tenebres hi porti la llum.
Senyor, fes que no busqui tan de ser consolat com de consolar,
de ser comprès com de comprendre,
de ser estimat com d’estimar.
Perquè és donant que es rep,
perdonant que s’és perdonat,
morint que es ressuscita a la vida eterna.
Amén.
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Fórmula pel bateig en l’Esperit Sant i foc
Triar un nom masculí i un de femení, per exemple Maria i Josep.
Aleshores dieu: “Maria, Josep, jo et batejo en el nom del Pare (+), del Fill
(+) i de l’Esperit Sant (+)”.
No cal aigua beneïda.
(Al signe (+) es dibuixa a l’aire el senyal de la creu, tal com fa el sacerdot
quan beneeix)

Per un millor aprofundiment dels continguts que hem exposat, us
adrecem als nostres llibres i la pàgina web, on trobareu àmplies
explicacions i indicacions sobre com posar-se en contacte amb
nosaltres.
Nosaltres pregarem contínuament per tots vosaltres i per aquest
poble del que us hem parlat, de manera que actuï diligent,
protegit del mal, i assoleixi la seva fita a la creació nova que ens
espera a tots nosaltres.
Saludant-vos fraternalment, us deixem amb les paraules i la
benedicció de Sant Miquel Arcàngel:
“A cada època Déu s’ha format a la Terra una petita
resta, un poble humil que s’ha mantingut fidel a la seva llei
d’amor i de vida: és el petit ramat del que parla Jesús (Lc
12,32) per l’amor del qual Déu ha perdonat molts pecats a
aquesta humanitat i per l’amor del qual realitzarà els seus
projectes també a la Terra. Els sants, els profetes i els justos
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que han viscut en el vostre planeta al llarg de la història, han
obert el camí per la realització del pla de Déu a la Terra.
Gairebé sempre menyspreats i perseguits, han ofert per
vosaltres la seva vida i els seus sofriments, allunyant els
càstigs que la vostra humanitat mereixia justament. Com està
escrit: “...Déu els ha provat i els ha trobat dignes d’Ell, els ha
provat com l’or en el gresol i li estat agradables com l’ofrena
d’un holocaust” (Sa 3, 5-6). El seu sacrifici permès per Déu no
ha estat en va i això es veurà clar a la fi dels temps.

També avui aquest petit ramat està present a la Terra;
està unit a Déu i als seus instruments i treballa en el silenci,
enmig de les dificultats d’un món pagà, sense fe i sense llei. És
com un brot destinat a créixer. A partir d’aquest brot Déu farà
néixer un poble nou, a través del qual realitzarà els seus plans.
Esteu tots cridats a formar part d’aquest poble, perquè Déu no
té preferències. Per formar-ne part, però, no és suficient
l’entusiasme: heu de despullar-vos de l’egoisme, dels
compromisos, de tota ambició i decidir seriosament canviar la
vostra vida, viure d’acord amb les lleis divines que Déu ha
donat a conèixer a través de Jesucrist. Ara és el moment en el
qual tots vosaltres, des del més gran fins al més petit, heu de
fer la vostra elecció: o bé amb Déu o amb Llucifer. No perdeu
temps perquè no hi ha molt temps.
...No els faltarà res als veritables fills de Déu, a tots aquells
que desitgin ser recapitulats en Crist per arribar a ser criatures
noves. Seran instruïts sobre tot el que els espera: l’Esperit Sant
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els guiarà interiorment cap a la veritat i rebran confirmacions
cada vegada més fortes en el moment oportú. Déu protegirà
al seu petit ramat...
A vosaltres petit ramat, us dic que no tingueu por perquè Déu
sempre estarà prop vostre. Resteu en pau i procureu que en
vosaltres creixin la fe, l’esperança i l’amor. Sigueu signe de la
presència de Déu entre els homes de la Terra que cada cop
estaran més confosos i perduts. Això es el que Déu espera de
vosaltres. És competència de Déu fer les coses grans; a
vosaltres en canvi us correspon ser petits i senzills com els
nens que es confien amb amor a les mans del Pare. Pregueu
molt i supliqueu a Déu que tingui pietat de la humanitat de la
Terra.
Jo us beneeixo i beneeixo a tota la humanitat de la Terra, en el
nom del Pare, del Fill i del Esperit Sant”.30

31 de maig 2015, solemnitat de la Santíssima Trinitat.

30

Ref. Missatge de Sant Miquel a Stefania Caterina del 19 novembre 2013 titulat Non temere,
piccolo gregge... (No tinguis por, petit ramat...), del llibre Verso la nuova creazione – Vol IV" pàgs.
127-134
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Altres publicacions de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Edizioni Luci dell’Esodo

Oltre la grande Barriera

de Stefania Caterina

Riscrivere la Storia
-

Vol.I Nel Pensiero di Dio

de Stefania Caterina

-

Vol. II L’Universo e i suoi abitanti

de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

-

2012 La scelta decisiva dell’umanità

de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

-

Verso la nuova Creazione I anno 2010
Verso la nuova Creazione II anno 2011
Verso la nuova Creazione III anno 2012
Verso la nuova Creazione IV anno 2013

de Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

- A Međugorje La Madonna è viva
Colloqui con Padre Tomislav Vlašić
- Un anno insieme
Corrispondenza con Stefania Caterina
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