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O povo que conhece o seu Deus será
forte e fará proezas!

Mesmo se morrermos, a morte libertará os nossos espíritos
deste mundo ímpio para passarmos às glórias eternas do
Céu

Ilustrações de Eman e Jac

— enquanto recebemos uma coroa de vida eterna
de Jesus!

O mundo ímpio que deixamos para trás adora o
Anticristo e é destruído
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A Série do Tempo do Fim, 4a Parte!

Querida Família,

Temos aqui mais uma parte da Série sobre o
Tempo do Fim. Esperamos que estejam gos-

tando. Não é maravilhoso receber conselhos do
Senhor sobre o futuro?

2. Embora o Tempo do Fim vá ser uma épo-
ca decisiva e turbulenta na História, o Senhor
deu promessas de proteção e de uma gloriosa
vitória, as quais podemos clamar nesse perío-
do. Se quisermos estar na melhor forma possí-

vel antes do início do Tempo do Fim, é nossa
responsabilidade colocar em prática ao máximo
os conselhos, dicas e orientações que o Senhor
dá nesta série.

3. Então, “estudem para se apresentarem
como obreiro que não tem de que se envergo-
nhar”. Leiam, entendam e pratiquem as lições
nesta BN. Eu amo vocês!

Com amor,
Mamãe

A Série do Tempo do Fim, 4a Parte!
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Condições de vida e
trabalho no Tempo do Fim

P: Poderíamos pedir ao Senhor mais
uns detalhes sobre as condições de vida
durante a Tribulação? Devemos esperar
privações e condições de vida ruins, ou o
Senhor vai suprir mais abundantemente
do que nunca? O que devemos esperar e
o que podemos reivindicar?

5. Quando dou asas à minha imagi-
nação, começo a pensar em ministérios
como espionagem, infiltração em gover-
nos e mensageiros viajando pra cá e pra
lá para se manterem em contato com a
fonte da Palavra. Mas será que o Senhor
tem em mente um estilo de vida mais sim-
ples para nós, talvez nos escondendo no
deserto e as ovelhas vindo até nós?

6. (Jesus fala:) Cada situação será diferen-
te, pois existem muitos fatores e situações que
afetarão a vida e a obra dos Meus filhos. Muito
dependerá do país onde lhes pedi para estar.
Alguns países supostamente “avançados” vão
aceitar o governo mundial único de todo o
coração, e devido à toda a sua tecnologia,
poderão implementar o plano do Anticristo
relativamente rápido e facilmente. A maioria
do povo nesses lugares há anos tem sido dou-
trinada para aceitar e adorar o Anticristo e,
no final, até o Diabo, então serão locais mui-
to mais difíceis para os Meus filhos.

7. Vocês se verão rapidamente adotando
uma mentalidade de agir mais “clandestina-
mente”. O progresso será mais lento e terão
que tomar muito cuidado e orar bastante an-
tes de compartilharem a Minha mensagem
com alguém. Um passo em falso poderia ser o
fim do seu ministério e até da sua vida. Parte
da Minha Família já vive nessas condições
mas num grau menor em alguns países com
governos anticristo.

8. Mas se Eu pedir para ficarem nesses
lugares, precisam entender que o seu cha-
mado é especial e que será emocionante. Não

deveriam se comparar com outros em países
onde não é tão perigoso pregar a Minha Pala-
vra, e onde se obtém fruto e resultados mais
rapidamente, pois é nos lugares anticristo que
poderei fazer muitos dos maiores milagres de
proteção.

9. Proverei para os Meus filhos através de
pessoas receptivas e famintas que porei no seu
caminho. Se Me buscarem diligentemente, não
lhes faltará bem algum. Via de regra, não vou
querer que os Meus filhos nessas terras fiquem
completamente isolados, afastados dos outros,
porque estariam escondendo a sua luz. Pode
haver ocasiões quando terão que se esconder
numa caverna ou num prédio abandonado, mas
será por pouco tempo. Se for preciso, proverei
para vocês mesmo que tiver que mandar corvos
entregar-lhes alimento, como fiz para o Meu pro-
feta antigamente, ou jogarei maná do Céu.

10. No geral, quero que aqueles que Eu cha-
mei para essas terras frias e escuras fiquem
onde podem ministrar a certas pessoas com a
Minha mensagem. Para estes fiéis filhos Meus,
Eu suprirei geralmente através de amigos e con-
tatos que ainda serão parte do Sistema no pla-
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no físico, mas não espiritualmente. Embora por
dentro serão caídos fora, continuarão no Siste-
ma para ajudá-los a sobreviver e a pregar a Mi-
nha Palavra. Mesmo assim, ainda vão precisar
de muitos milagres para a sua proteção. Acredi-
tem quando digo que sou mais do que capaz de
fazê-los e que os farei, conquanto estejam fer-
vorosos e junto de Mim.

11. Quanto à maioria da Minha Família que
chamarei para ficar em países menos desenvolvi-
dos, para eles haverá mais liberdade e variedade
de ministérios. Dependendo do país, precisarão
ter bastante cuidado, muito mais do que agora.

12. Muitos desses países não se entrega-
rão completamente ao Anticristo, e o controle
dele aumentará lentamente. Alguns países es-
tão tão atrasados que qualquer tipo de controle
é inviável, e esses ele geralmente vai ignorar.

13. Outros serão abertamente contra a sua
liderança e desejos. Esses serão poucos mas
poderosos, e se juntarão para batalhar contra o
Anticristo. Causarão muitos problemas para ele
e serão um abrigo seguro para vocês, Meus fi-
lhos. Nesses países vocês poderão ter um mi-
nistério público e aberto que servirá para Me
exaltar e atrair as pessoas a Mim. Em alguns
casos Eu até lhes darei condições de ganharem
pessoas poderosas e ensiná-las a ouvir a Mi-
nha voz e a respeitá-la, para Eu poder ajudá-las
na sua luta contra o grande mal.

14. Cada país e cada situação será diferen-
te. Vocês precisam, acima de tudo, confiar que
estou no controle e preparando os Meus filhos
agora para os ministérios que vou lhes dar na
Grande Tribulação. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

As crianças vão estar em abrigos
seguros ou vão testemunhar?

P: As nossas crianças vão participar
da testificação no Tempo do Fim? Ou vão
estar mais escondidas em abrigos segu-
ros enquanto todos os adultos e jovens dis-
poníveis se concentram na testificação?

16. (Jesus fala:) Eu sempre cuidarei dos
Meus. Posso proteger as famílias numerosas tão
facilmente quanto os casais sem filhos. Mas,
no geral, chamarei as famílias maiores para dei-
xarem as terras escuras, difíceis e anticristo e
irem para onde o povo é relativamente recepti-
vo e faminto pela Minha verdade. Assim será
mais fácil para as crianças e para os pais.

17. Eu tenho um plano para cada um de
vocês —jovens e mais velhos — no Tempo do
Fim. Para os adultos e jovens adultos, darei ta-
refas adultas, e aos Meus pequenos darei tare-
fas em que a sua fé e testemunho brilharão de
acordo com a sua idade e capacidade. Os seus
filhos não ficarão de lado; serão um testemu-
nho, mas de acordo com a idade deles. Quando
chegar a hora, perguntem-Me e Eu lhes darei
orientação clara. (Fim da mensagem de Jesus.)

Grupos maiores ou
famílias sozinhas?

P: No Tempo do Fim, ainda vamos
viver em Lares da Família com um monte
de gente? Ou será que a maioria de nós
vai ser obrigada a viver em grupos meno-
res, como só uma família, por exemplo?

19. (Jesus fala:) O tempo do Fim já está
aqui, e no futuro próximo, vocês seguirão o
mesmo padrão de agora.

20. Cada Lar será diferente; não haverá
um plano fixo. Às vezes talvez trabalhem em
grupos. Outras vezes terão que se separar. Seja
qual for a sua situação, o mais importante é sin-
tonizarem-se com o Céu e Me perguntarem que
caminho quero que tomem e quando.

21. Se Eu quiser agrupar vários de vocês,
façam isso por fé, confiando em Mim. Mas es-
tejam preparados para modificações. Não pre-
sumam que vão “ficar todos juntos porque o
Senhor disse isso a muito tempo atrás”. Este-
jam preparados e atentos, porque as coisas po-
dem mudar. A Minha vontade para você pode
mudar. Dependendo do que outros fizerem e do
que o Anticristo e o Diabo fizerem, as coisas
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podem mudar de um dia para o outro.
22. O segredo será a união e a intimidade

entre vocês, não importa o número de pessoas,
se muitas ou poucas. Mesmo que sejam apenas
duas, se Me consultarem, se estiverem unidas,
forem chegadas, e clamarem a Mim juntas, Eu
as orientarei e mostrarei que caminho seguir. A
união em Espírito é o segredo, quer sejam duas,
cinco ou dez pessoas! (Fim da mensagem de
Jesus.)

O segredo para ter equipes
boas e pequenas

P: É um pouco preocupante saber
que no Tempo do Fim talvez não tenha-
mos o convívio e a companhia de muitos
membros da Família, ou que talvez nos
encontremos em equipes bem pequenas
e talvez até só com uma outra pessoa.
Além do convívio — do qual vou sentir falta
— acho que agora dependemos da segu-
rança dos conselhos de várias outras pes-
soas. A possibilidade de estar com ape-
nas uma outra pessoa é um pouco as-
sustadora, principalmente no Tempo do
Fim, quando a situação vai ser difícil e pe-
sada, e cada decisão será vital. E se você
não tiver afinidade com a pessoa ou se
não se derem bem? Existe mesmo essa
possibilidade? E se existir, como pode-
mos nos preparar?

24. (Jesus fala:) Não tenham medo de fica-
rem isolados da Família no Tempo do Fim. Em
certas ocasiões estarão em grupos menores, mas
se forem fiéis em fazer a sua parte e se forem
vasos submissos, humildes e moldáveis nas
Minhas mãos, Eu os reunirei sempre.

25. Não tenham medo de ficarem sós, pois
poderão continuar vivendo em comunidade, com
a ajuda, força e apoio da sua Família. Enfatizei
tanto a união porque num futuro próximo vocês
terão que ir a lugares e fazer coisas às vezes
com apenas uma pessoa ou algumas poucas
outras, de modo a cumprirem a Minha vontade

com facilidade e segurança. Não será sempre
assim, mas de vez em quando terão que dimi-
nuir em número, se separarem e depois se reuni-
rem, e o seu parceiro nem sempre será aquela
pessoa com quem você tem mais afinidade. A
necessidade, os seus talentos, a Minha orien-
tação direta e os conselhos de outros vai deter-
minar a sua equipe.

26. Por isso, precisam se esforçar para
estarem unidos e se conhecerem bem, através
de mais convívio, trabalhando juntos e toman-
do decisões conjuntas. Aplica-se não só para
hoje, mas é preparação para o futuro quando
talvez terão que realizar tarefas importantes com
a ajuda de outra pessoa que conheceram me-
lhor durante este tempo de preparação.

27. Imaginem-se trabalhando numa situa-
ção de risco em que precisam de muita união,
lealdade, sigilo e boa comunicação. Essa união
será fruto do esforço que fizerem para se mante-
rem unidos em espírito no vínculo da paz. Terão
que se empenhar para ficarem unidos. Vocês já
viram as divergências, dificuldades e problemas
que se têm ao trabalhar com outros no seu Lar
ou área. Mas podem ser superadas, e já lhes
expliquei repetidas vezes como superá-las atra-
vés de uma interação humilde e amorosa. Le-
vem essas advertências a sério, caso contrário
vão perder o respeito uns pelos outros, e com o
tempo o Inimigo os separará com os dardos in-
flamados da desunião, dividindo e conquistan-
do.

28. Esforcem-se para fortalecer a sua união
e convívio. Se houver brechas, esforcem-se para
consertarem-nas e procurarem a cura, para que
cada um possa ser chamado “reparador de bre-
chas, e restaurador de veredas com moradias”
(Isa.58:12). Você pode se tornar um elo vital na
corrente de cooperação que estou forjando atra-
vés de maior proximidade, amor e união.

29. União de verdade é um elemento essen-
cial para o Meu exército do Tempo do Fim ser
bem-sucedido. Sejam de um só coração, espírito
e corpo, unidos em amor, cooperação, lealdade
e fervor pela causa do amor e da salvação. Este
é o seu dia! Que os seus corações regozijem por
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serem achados dignos de viver nesta época,
que todos os profetas e homens sábios de Deus
desejaram ver. Vocês são os filhos da última
geração.

30. Esforcem-se para se unirem e tirarem
do seu meio qualquer coisa que cause dissen-
são ou divisão. Esforcem-se para amar sem par-
cialidade ou hipocrisia. Se dependerem bastan-
te de Mim, Eu os ajudarei nesse sentido. Eu os
chamei para essa tarefa, e enquanto depende-
rem completamente de Mim, Eu lhes darei poder
e êxito, e proverei para vocês. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

A Tribulação: época
atarefada e empolgante!

P: A Família vai se esconder em ca-
vernas e sob a terra no Tempo do Fim,
como em “Uma visão sussurrante do Tem-
po do Fim” (CdM 334), ou será que existe
uma visão mais atualizada da nossa futu-
ra situação?

32. (Papai fala:) Sim, existe uma visão
mais atualizada, ou melhor, mais ampla, uma
perspectiva maior do que está por vir. A Palavra
diz: “Agora vemos por um espelho em enigma,
então veremos face a face” (1 Cor.13:12). Às
vezes é difícil entender tudo o que está por vir.
Você está vendo um evento com os olhos do
espírito, mas tem que se lembrar que muito do
que o Senhor nos mostrou foi há 10 ou 20 anos,
então nem sempre podíamos receber tudo 100%
claro ou correto. Vocês certamente sabem que o
Senhor não comete erros, então a principal ra-
zão por que foi descrito daquela maneira é por-
que era assim que o Senhor queria que fosse
retratado. Ele só queria nos mostrar parte do
que estava por vir, só uma porção dos eventos,
e até isso muitas vezes estava encoberto em
mistérios e incerteza.

33. Acham surpreendente? Ora, o Senhor
às vezes age assim. Gostariam que o Senhor
revelasse todo o seu futuro? Gostariam de sa-
ber cada coisinha que lhes acontecerá, boa ou

ruim? Talvez achem que seria uma maravilha,
mas por outro lado, não seria um pouco maçan-
te? Não eliminaria um pouco o excitamento da
vida, a emoção e o desafio de descobrir o que
vai acontecer? É por isso que o Senhor adora
mistérios, porque Ele sabe como são essenciais
para despertar a nossa curiosidade, desafiar o
nosso intelecto e manter os nossos sentidos
bem sintonizados ao Seu Espírito para continu-
armos seguindo a “linha do cachorrinho” e pro-
curando ver aonde a Sua vontade vai nos guiar
e o que o futuro nos reserva.

34. Muitas daquelas primeiras revelações
sobre o Tempo do Fim eu vi através de um espe-
lho em enigma. Estava espiando o futuro atra-
vés de um buraquinho no muro, e só conseguia
enxergar aquela pequena parte. E vocês não
podem pegar aquela coisinha que o Senhor me
mostrou e dizer que só vai ser assim ou que não
vai haver nenhuma alteração.

35. Com o passar do tempo, o Senhor tem
revelado cada vez mais sobre o futuro. Ele me
mostrou umas coisas quando eu estava na Ter-
ra, e agora aquela época passou. A Família au-
mentou e o mundo piorou bastante. Está muito
mais perto do Fim propriamente dito, e o Senhor
está revelando um pouco mais sobre os aconte-
cimentos do Tempo do Fim que até agora esta-
vam ocultos ou anuviados. Ele está nos reve-
lando cada vez mais das Suas verdades. Não é
que aquelas primeiras revelações, visões, so-
nhos ou aulas que não chegaram a este ponto
estivessem erradas, absolutamente. É só que
vimos apenas parte do quadro, porque era hora
para apensa aquilo.

36. Você quer saber se vamos nos escon-
der em cavernas e ficar clandestinos na Gran-
de Tribulação... pode crer! Vai haver mais
excitamento e emoções nesse período
cataclísmico da história do que poderiam imagi-
nar! Mas não pensem que é tudo o que vai estar
acontecendo.

37. É como quando saíram as Cartas sobre
conseguir fazendas para refúgio; muitas pes-
soas ficaram empolgadas, compraram uma casa
nas montanhas e algumas se aposentaram lá!
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Aposentaram-se do seu serviço para o Senhor,
e ficaram lá paradas, esperando o Fim. E quer
saber? Algumas ainda estão lá — enquanto o
resto da Família que ficou atenta à voz de Deus
ouviu as instruções mais claras do Senhor, as
instruções para o momento, e seguiu em frente
com Deus.

38. O Diabo adora pegar um pouco da Pala-
vra — algo verdadeiro, certo e do Senhor — e
fazê-lo se agarrar àquilo de forma tão dogmática
que não consegue ver mais nada. Ele tenta fazê-
lo jogar fora o conceito principal da Palavra e
agarrar-se àquela única coisa tão cegamente que
rejeita todo o resto. No seu farisaísmo, você
justifica aquilo porque se encontra na Palavra,
mas precisa contrabalançar os versículos, Car-
tas e profecias. O segredo para sobreviver nes-
te novo dia é praticar com as novas armas e,
acima de tudo, receber instruções fresquinhas
do Senhor cada dia. Se não fizer isso, nunca vai
chegar lá.

39. Então a resposta é sim, algumas pesso-
as vão estar nas montanhas, mas não vão estar
escondidas em buracos, acovardadas e temero-
sas! Não senhor! Elas vão estar nas montanhas
porque será isso que o Senhor lhes dirá para
fazer. E se Ele disse para fazerem isso, pode ter
certeza que existe uma ótima razão para estarem
lá — ministrando, ensinando, treinando, alimen-
tando e fazendo um monte de outras coisas!

40. Amados, a Tribulação vai ser uma épo-
ca atarefada! Não pensem que vão ficar num
porão passando fome ou riscando os dias num
calendário. Mal vão ter tempo de olhar para o
calendário! Vão estar fazendo o trabalho de
Deus cada dia como se fosse o último, e vão
adorar! Vai ser uma época emocionante!

41. Cada um de vocês vai ter uma função na
Tribulação, assim como agora. Olhe para as
pessoas no seu Lar. São todas iguais? Algum
de vocês é igual? Têm meninos e meninas, ho-
mens e mulheres, crianças e bebês. Vocês têm
pessoas que cozinham, outras que cuidam das
crianças, dos negócios, existem os
testificadores, os músicos, os faz-tudo, os pas-
tores e outras. Têm oradores dinâmicos, pesso-

as chocantes e extrovertidas, outras do tipo
mártires, ousadas, que dão a vida pelo que fa-
zem, e têm também as mais mansinhas e fiéis
que ganham corações. Cada uma dessas pes-
soas vai encontrar a sua missão, que é  ímpar, a
sua própria maneira de infiltrar o reino do diabo
e usurpar o poder e autoridade do governo
mundial.

42. A Família tem um poder e força incrí-
veis, que é o fato de ser bem diversificada e
flexível. Sabemos nos adaptar e sobreviver não
importa o que aconteça ou que o diabo nos
apronte. Já vivemos em todos os climas, gover-
nos, países e mais, e demos o amor e a mensa-
gem do Senhor para todos. Então o que vai nos
deter no futuro? Nada! Acreditem! Nada vai nos
deter. Nada vai deter vocês, porque têm o poder
de Deus!

43. Sim, vamos estar nas montanhas... e
vamos estar nas cidades! Vamos estar à vista e
fora de vista, em cima, em baixo e por todo o
lado! Vira e mexe você vai ver um de nós ou
alguém que nos conhece ou está nos ajudando.
Vamos estar por toda a parte no reino do diabo,
e ele não vai conseguir nos impedir, porque as-
sim Deus predestinou.

44. Então segurem-se firmes, porque a
emoção de verdade está chegando! Não vai de-
morar. Continuem edificando o seu alicerce da
Palavra, aprendendo mais a utilizar as novas
armas, construindo um alicerce firme e sólido e
depois estocando tudo o que vão precisar no
futuro. Não podem esperar até as coisas come-
çarem a acontecer, porque será tarde demais.
Preparem-se agora, e garanto que não vão se
arrepender. (Fim da mensagem de Papai.)

A Sacudida 2000 foi um
 preparativo para a Tribulação?

45. (Mamãe:) O Senhor deu a seguinte
mensagem quando as BNs da S2K iam ser
publicadas para a Família. Embora a Sacudida
tenha sido difícil para a Família no geral, e mui-
tos tenham tido que tomar decisões difíceis, é
encorajador saber que faz parte da nossa pre-
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paração para o Tempo do Fim. Essa é a limpeza
antes do Tempo do Fim começar de verdade. O
Senhor promete que depois que passarmos por
essa limpeza, a Tribulação será uma época de
grandes vitórias para nós.

46. (Jesus fala:) Este é o começo da limpe-
za, purificação e alvejamento da Igreja, um
preparativo para a Grande Tribulação. Como o
mundo precisa passar pela Grande Tribulação,
a Minha Igreja eleita precisa passar pelo fogo
purificador da limpeza e da correção.

47. A Grande Tribulação por sua vez, será
para vocês uma época de grandes vitórias e de
superar, Meus amores, porque vocês, a Minha
noiva linda e radiante, já terão passado pela
purificação e estarão vitoriosos e preparados!
Esta época é de preparação e de purificação.
(Fim da mensagem de Jesus.)

O Anticristo vai surgir dos EUA?

P: Será que o Anticristo vai surgir dos
EUA, que parece ser a atual potência mun-
dial, em vez da Rússia? Parece que os
dez reis da OTAN deram o seu poder aos
EUA por agora, e eles estão fazendo guer-
ra com diversos reis e reinos.

49. (Jesus fala:) Não atentem às circuns-
tâncias, duvidando se as Minhas Palavras e as
Palavras de David podem ser verdadeiras, mas
tenham fé nas Minhas Palavras e nas Palavras
de David, esperando ver o seu cumprimento.
Tudo o que Eu disse vai acontecer, cada mínima
coisa da Minha Palavra se cumprirá.

50. Nos dias por vir, tudo se esclarecerá.
Quando o Maligno for revelado, vocês saberão
quem ele é e verão como tudo isso se encaixa.
No momento só vêem as sombras e formatos
das coisas por vir, não conseguem distinguir.
Mas quando tudo vier à tona, então verão cla-
ramente e não precisarão mais de teorias.

51. Aqueles que estudam a Minha Palavra
deveriam fazê-lo como o Meu servo David —
lendo cada versículo, vendo como ele se encai-

xa e pedindo o Meu conselho e orientação ao
mesmo tempo. Muitos dos filhos de David que-
rem interpretar a Bíblia como David  e tentam
contrabalançar os diferentes versículos, mas não
Me consultam como ele Me consultava, bus-
cando-Me fervorosamente em oração e súplica.
Aqueles que quiserem estudar assuntos do
Espírito precisam ser guiados por Mim e pelo
Meu Espírito em vez de pela sua mente, pois é o
conselho do Senhor, e não as teorias do ho-
mem, que prevalecerão.

52. Como já disse freqüentemente, estes
são os dias dos sussurros, de buscar a vontade
e voz de Deus, a Minha orientação direta. Não é
a época do raciocínio e da interpretação carnal.
Quando alguém está tentando compreender a
Minha voz e vontade, existe o momento de in-
terpretar, mas a Minha voz e a Minha vontade
— não o seu raciocínio carnal —estão acima de
tudo.

53. Quando alguém tiver uma teoria sobre o
Tempo do Fim, deveria confirmar Comigo, com o
coração e a mente abertos. Como é que se pode
conhecer a Minha vontade e os Meus caminhos
sem Me perguntar? E se perguntar, não deve
perguntar como a sua teoria é verdadeira mas se
é verdadeira, pois as perguntas que faz determi-
nam a resposta. Se alguém Me consultar de for-
ma parcial, pedindo que confirme a sua teoria,
então não estará aberto à verdade completa so-
bre o assunto que Eu lhe mostraria.

54. Agora, quanto a esta teoria, Eu sei que
busca uma resposta simples, então responde-
rei simplesmente: o Anticristo não virá desta
terra que chamam América. Existem muitos
anticristos lá, mas o Maligno que Eu destruirei
quando voltar virá de outro lugar, como disse
na Minha Palavra e nas Palavras de David. Ali
encontrarão as respostas que buscam. Repeti
muitas vezes para que saibam a verdade sobre
esses assuntos.

55. Não se deixem abalar facilmente pelas
circunstâncias, nem se perguntem como a Mi-
nha Palavra pode ser cumprida quando parece
contrária ao que é natural. Se continuarem con-
fiando, acreditando e obedecendo, a seu tempo
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verão. Ver é a recompensa da fé. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

O rei do norte

P: Não parece realista dizer que o
Anticristo vai surgir da Rússia, já que no
momento ela não inspira muito respeito.
Pode mudar, mas se surgir a menção de
um governo mundial vir daquelas bandas,
vai automaticamente ser considerado
uma tentativa de instituir um governo tota-
litário, o comunismo, que tem sido muito
condenado nos últimos anos. O Anticristo
— o “Rei do Norte” — virá da Rússia? Ou
será que o “Norte” se refere a outra região
geopolítica ao norte de Israel?

57. (Jesus fala:) O Rei do Norte vai rece-
ber poder e auxílio da Rússia. Ele virá do Norte
com poder, usando o potencial humano e a abun-
dância de pessoas, de cientistas e a estrutura
militar já existente. Ele será um herói acolhido
com alegria pelos militares. Exercerá atração
sobre os militares para lhe darem poder, e essa
será a sua força. Ele usará o exército para acabar
com o crime, e o reorganizará e reestruturará.
Ele trará paz ao seu povo, portanto será recebi-
do como salvador. Mesmo que não seja com-
pletamente russo, não vai fazer diferença, por-
que o povo estará desesperado após passar
fome, necessidade, um inverno gelado e ver a
sua economia em ruínas. Verão resultados rápi-
dos das suas reformas, o que aumentará a sua
estima com os militares e o povo, e eles o apoi-
arão.

58. Será considerado um milagre e uma
reviravolta nunca antes vista, por causa das
melhorias rápidas e a organização e limpeza que
beneficiarão o cidadão comum. Só não haverá a
crueldade do comunismo para com os inocen-
tes. Ele terá programas para eliminar os crimino-
sos que tomaram o país, e com o sucesso do
seu plano será aceito como salvador do povo.
Com essa popularidade, ele poderá fazer o que
bem quiser, contando com o apoio de milhões

de pessoas.
59. Devido ao seu sucesso na Rússia, um

país à beira da ruína e do caos, o seu conselho
será muito bem aceito no mundo todo. Ele terá o
dom da diplomacia, e por não ser completamen-
te russo, não será considerado uma ameaça ao
Ocidente e aos outros países que ainda têm uma
mentalidade negativa e estigmatizam o comu-
nismo russo. A Rússia será o seu tubo de en-
saio. Ele residirá lá e estabelecerá o seu quartel-
general lá. Embora a Rússia esteja em condi-
ções lastimáveis e muito debilitadas, ainda pode
ser uma potência mundial, e ele se aproveitará
disso.

60. Afinal, a Rússia é o maior país do mun-
do, e um gigante adormecido. Os únicos outros
competidores quanto a tamanho, população e
poder, são a China e os EUA. Com a nova força
que a Rússia terá, como se tivesse sido ressus-
citada, ela se tornará um centro de atividade e
símbolo de poder e de autoridade. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

Como o Anticristo vai
subir ao poder?

P: Cada dia, ouvimos falar de algum
novo avanço que nos aproxima mais ou
da Marca ou do governo mundial, mas
como exatamente o Anticristo vai subir ao
poder?

62. (Jesus fala:) Ele entrará caladamente
nos lugares mais férteis e tomará o reino com
lisonjas. Vocês não vêem como até agora ele
planeja, maquina e influencia o mundo? Não
vêem a mão do Anticristo trabalhando nos
bastidores para trazer o poder mundial, a
globalização? Ha! Não existe globalização sem
a mão forte dos ACs empurrando. O mundo
agora está resignado, achando que esse é o
rumo natural das coisas. Mas não está aconte-
cendo naturalmente; existe um plano. Os ACs
querem todos os mercados conectados para
poder puxar o tapete de uma vez só.

63. Eles não querem ter que desestabilizar
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cada país; querem fazer tudo de uma vez. É por
isso que os mercados e bolsas financeiras es-
tão ficando cada vez mais conectados e depen-
dentes uns dos outros. Eles poderão quebrar
toda a economia e mercados do mundo com uma
ligação, num estalar de dedos. Poderão reduzir
o mundo à pobreza num instante.

64. Dá para ver que ainda não estão pron-
tos para isso. Eles têm testado as coisas, expe-
rimentado para ver se vai dar certo. É um pro-
cesso lento, porque mexem com um mercado
aqui e vêem como afeta os outros. Depois con-
sertam o probleminha que fez com que outro
mercado não subisse ou que caísse. E o jogo
continua até todos os mercados ficarem tão in-
terligados que não haverá escapatória. A Bolsa
mundial subirá e cairá ao seu bel prazer. Eles
quebrarão todos os mercados de títulos, ações,
e valores, e todos os mercados financeiros de
uma só vez para assegurar que todo o mundo
civilizado fica em caos ao mesmo tempo.

65. Eles vão querer que aconteça rapida-
mente para todo o mundo estar aberto ao mes-
mo tempo para um novo governante. Vai aconte-
cer rapidamente. Eles ainda não estão prontos.
Precisam sintonizar mais umas coisinhas, e es-
tão esperando por outra coisa.

66. Eles precisam de tecnologia mais rápi-
da para os seus planos funcionarem, por isso
estão apoiando os computadores e a Internet.
Estão por trás de muitas das pesquisas de
clonagem, biotecnologia e chips. Estão financi-
ando e empurrando essa onda porque precisam
de resultados. Precisam dos melhores cérebros
para obterem soluções que irão beneficiar o seu
sistema. Essa é uma razão porque estão deixan-
do a economia prosperar, porque fica mais fácil
e simples atingirem o seu objetivo e financiarem
toda essa tecnologia.

67. São eles que estão dando bastante ver-
ba para as pesquisas e o desenvolvimento de
chips que podem ser implantados sob a sua pele.
São eles que estão financiando pesquisas na
área de biotecnologia. Estão promovendo isso
de verdade, porque precisam de toda a
tecnologia possível para que o seu plano funci-

one sem imprevistos.
68. Agora eles estão construindo as redes,

trabalhando furiosamente nos bastidores para
assegurar que o seu sistema não terá competi-
dores e que funcionará. Vocês só estão vendo a
ponta do iceberg, algumas conseqüências do
que está acontecendo de verdade na vanguar-
da da tecnologia.

69. Pode apostar que o exército americano
e as agências britânicas, russas e americanas
estão trabalhando juntas nos bastidores para
montar esse programa. Eles estão treinando os
executivos e criando a tecnologia necessária
para custear e suprir energia para os seus no-
vos programas. São eles que estão promoven-
do tudo, nos bastidores.

70. Todos os grandes jogadores estão en-
volvidos. Eles dão a impressão de que cada um
tem os seus próprios planos, e esforçam-se para
manter aquela fachada de que são independen-
tes e que estão fazendo esses avanços para o
bem dos seus respectivos países, quando na
verdade estão recebendo ordens direto do topo.
Eles não fazem nada sem receberem ordens dos
ACs que mandam em tudo.

71. Eles estão financiando cada vez mais a
globalização e projetos globais, e comprando
ou falindo quaisquer competidores. Também
estão por trás dessas fusões. Estão consolidan-
do os mercados, assegurando que os magnatas
ficam cada vez mais poderosos. Eles querem se
certificar que todos os seus bens estão segu-
ros em indústrias seguras quando quebrarem o
resto do mundo. Querem ter um monopólio nas
principais indústrias — da mídia, de veículos,
de eletrônica, de software. Em tudo, eles estão
envolvidos em tudo! Não pararam com o petró-
leo; quando viram o sucesso que obtiveram
nesse setor, entraram nos outros, como qual-
quer bom executivo faria. Eles são bem astutos
e sabem como usar o Sistema; eles o criaram
para servir os seus fins. Sabem como tecer uma
teia maliciosa de engodo para enredar o mundo
sem ele sequer perceber que foi pego. Eles são
realmente “bons de serviço”.

72. Vai acontecer de repente. Um dia você



10

vai acordar e os mercados globais terão que-
brado e o dinheiro que tem não valerá nada.
Não é mito nem teoria, é a verdade. Tudo vai ser
sugado para o fundo da piscina. Eles quebrarão
todos que puderem.

73. Aqueles que investiram pesado em com-
panhias de Internet e no mercado financeiro
vão ser os mais atingidos. O seu dinheiro não
vai valer nada, porque que não foi investido em
empresas reais de valor palpável. O mercado de
valores é tudo uma questão de fé, como David
lhes disse. É dinheiro de papel, é falso, uma frau-
de. Dá um falso sentido de segurança, porque
tudo pode desaparecer de um momento para o
outro, que é o que acontecerá em breve.

74. Quando o mundo estiver rastejando aos
pés deles, vão oferecer a cada um uma “saída”,
com a condição de que aceitem métodos de
marketing e planos econômicos novos e melho-
res. Vão “oferecer”, mas o que não dizem é que
terão de implementar o seu plano “senão”... se-
não vão destruir, matar de fome e arruinar o país
até que aceite o seu plano. É tudo tão falso, uma
fachada. Eles fingem serem tão caridosos e fi-
lantrópicos, mas só o são por conveniência pró-
pria, e quando podem obter o controle de ou
acesso a algo que querem. Só “ajudam” exigin-
do muito mais em troca, e depois manipulam a
situação a seu bel prazer.

75. Vai acontecer repentinamente. Haverá
um “grande arregalar de olhos”, porque tudo
vai estar prosperando até a base ruir e só sobrar
papel na mão das pessoas — papel que não
vale nada.

76. Preparem-se, ficando bem perto e em
sintonia. Eu os ajudarei a não perder muita coi-
sa e suprirei para vocês, porque estarão real-
mente na Minha vontade. Serão a ponta de lan-
ça do Tempo do Fim, com a qual farei a sega
final. Vocês, a Família, serão a Minha segadeira.
Recolherão muitos para o Meu Reino. Eu os
usarei grandemente se ficarem próximos de Mim.
(Fim da mensagem de Jesus.)

Quando vamos descobrir
quem é o Anticristo

P: Quando o Anticristo começar a fi-
car conhecido —que precisa acontecer
para ele poder se tornar um líder mundial
— o Senhor vai confirmar para a Família
que é ele mesmo? Vamos todos ficar ci-
entes?

78. (Jesus fala:) Eu lhes disse para olha-
rem para Mênfis e para a terra de Magogue
para verem quando o Homem da Perdição sur-
gir. Fiquem atentos a essas zonas perigosas,
essas regiões que associei aos grandes even-
tos do Tempo do Fim. Se fizerem isso, obterão
muita informação, verão muitos sinais e distin-
guirão muitas peças do quebra-cabeças à medi-
da que forem se juntando.

79. No momento Eu não revelarei exata-
mente como, quando nem onde esses sinais e
detalhes que vocês conhecem se unirão, nem
como cada local que destaquei se encaixa no
quadro, nem os detalhes da ascensão do
Anticristo. Mas quando esse homem a quem
chamei de Anticristo estiver estabelecendo o
seu trono firmemente e assegurando o seu do-
mínio sobre os reinos da Terra, Eu lhes direi
abertamente que é ele.

80. Talvez no princípio, nas primeiras se-
manas ou meses do seu reinado de sete anos,
vocês não percebam quem ele é. Antes, porém,
do início do período de três anos e meio que
denominei de Grande Tribulação, Eu lhes direi,
Meus filhos especiais, Minha elite do Tempo
do Fim, quem é o homem da perdição, para que
possam ter cuidado e estar de sobreaviso, para
que possam se preparar e se armar contra a Tri-
bulação que há de vir.

81. Quando Eu o revelar a vocês, será o seu
trabalho revelá-lo ao mundo. Essa será uma das
primeiras grandes provas da sua fé e convicção
durante a Tribulação e logo antes dela. Alguns
talvez se sintam tentados a duvidar, e outros
podem até ver sinais que os levem a pensar que
as verdades que lhes revelei são incompletas
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ou falsidades. Mas com o passar do tempo e
quando a Tribulação estiver em pleno andamen-
to, será confirmado com sinais definitivos e
indubitáveis que o homem que lhes revelei como
o Anticristo, o Homem da Perdição, a Besta da
Tribulação, assumiu o seu lugar como o último
governante do planeta, enchendo assim o seu
copo de iniqüidade.

82. Quando tomarem conhecimento disso,
poderão então contar os dias até o Meu regres-
so como o legítimo Rei. Portanto, não temam a
revelação do Anticristo, não temam o que há de
acontecer, antes regozijem-se porque está pró-
xima a sua redenção! (Fim da mensagem de
Jesus.)

Nós vamos participar das
guerras contra o AC?

P: Nós vamos participar de alguma
forma nas guerras contra o AC? Será que
vamos, através de profecia, ser conselhei-
ros ou consultores junto a chefes milita-
res, orientá-los quanto a estratégias de
batalha dando conselhos ou tendo algum
tipo de envolvimento?

84. (Jesus fala:) Quando Eu permitir que o
Anticristo se revele e lhes informar essa fase
do Tempo do Fim, também lhes revelarei a sua
função específica.

85. Vocês desempenharão papel vital nas
guerras contra o Anticristo. Serão muito im-
portantes no sentido de informar os outros,
consolar os Meus filhos, ministrar a outros cris-
tãos, inspirar a fé dos que são de outras religi-
ões e proclamar a verdade.

86. Eu lhes mostrarei como farão isso.
Guiarei e orientarei a Minha rainha e rei e lhes
mostrarei o Meu plano de como utilizarem a
Minha Família nesses Últimos Dias. Será bem
diferente e vão ter que “esticar” a sua fé, mas
Eu lhes darei uma nova fé, para poderem fazer o
que é humanamente impossível. Verão a guerra
e ouvirão da guerra, verão cara a cara o espírito
maligno do Anticristo. Em outras palavras, sa-

berão quem ele é, reconhecerão o seu poder e
entenderão o que significa. E saberão como agir,
como Meus instrumentos, porque Eu lhes mos-
trarei.

87. Falarei com a Minha rainha e rei cla-
ramente, revelarei o plano de batalha e eles o
transmitirão à Família. Algumas das mensa-
gens que darei serão para a orientação de vocês,
Meus oficiais que comandarão nesses dias.
Outras mensagens serão dadas para orientar
outros exércitos quanto às guerras que estarão
travando. Vocês serão conselheiros, intérpre-
tes de eventos e visionários, e o mundo reco-
nhecerá o poder que lhes dei. Eles clamarão a
vocês e darão ouvidos ao que dizem, pois não
terão condições de travar essas guerras somente
com a força dos seus exércitos físicos. Precisa-
rão também de orientação espiritual através de
profecia.

88. Será uma época de grande confusão, e
eles darão ouvidos às palavras de profecia que
vocês derramarão em abundância. A sua fé será
alargada; será uma fé cega nas Minhas promes-
sas de que vou usá-los, falar através de vocês e
não falhar. Cumprirei tudo o que lhes disser;
falarei a verdade através de vocês. Darei planos
de batalha através dos seus canais, orientação
sobre como lutar, e o Meu Espírito prevalecerá
através de vocês.

89. Vocês se sentarão com os poderosos
homens de guerra — os generais, líderes e
reis — e os ajudarão a guerrear segundo os
Meus planos. Os líderes do mundo ouvirão fa-
lar dos profetas da Família, porque farei com
que sejam conhecidos. Eu farei com que conhe-
çam os Meus poderes.

90. Eu os estou preparando para ouvir a
Minha voz claramente em profecia, mas não é
só para o momento; será para o dia quando Eu
os convocar para darem um passo à frente, pro-
fetizarem para os poderosos e levantarem for-
ças para lutar e guerrear contra o Anticristo.
Nesse momento, vocês verão e saberão o que
fazer, porque Eu revelarei através da sua boca.
Falarei através dos seus lábios e lhes darei ori-
entação.
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91. Vocês perguntam: “Quem falará?
Quem será escolhido para isso? Será um ou
serão muitos?” Esperem e revelarei tudo. Ago-
ra vocês estão sendo preparados. Estou agin-
do na vida de cada membro da Família para
prepará-los em espírito para os dias que em bre-
ve virão. Não vai demorar! (Fim da mensagem
de Jesus.)

Existem apenas 144 mil selos?

P: Em Apocalipse 7, só 144 mil san-
tos das tribos de Israel receberam o selo
de Deus na testa. Segundo o resto do
Apocalipse, coisas terríveis aconteceram
àqueles que não tinham o selo de Deus
na testa. Por que é que tão poucos rece-
bem essa proteção se aparentemente
existem milhões de cristãos no mundo?

93. (João, o Revelador, fala:) Quando tive
as visões e experiências que constituem o livro
do Apocalipse, fui instruído especificamente
quanto ao que escrever. Algumas coisas me fo-
ram mostradas plenamente, e recebi permissão
de escrevê-las como as vi. Outras me foram
mostradas mas fui instruído a escrevê-las na
forma codificada como as vi, sabendo que a
compreensão viria quando chegasse a hora.

94. Fui instruído a relatar só parte de ou-
tras visões, de modo a não revelar tudo o que me
foi mostrado. Os cento e quarenta e quatro mil
foi uma das coisas que só foi registrada em par-
te. Eu ouvi o número dos que foram selados, e
foram cento e quarenta e quatro mil das tribos
de Israel. Vi mais nessa visão, inclusive o sim-
bolismo das tribos e suas divisões, mas fui ins-
truído a não relatar a interpretação dos núme-
ros e das tribos que ouvira, pois ainda não era
hora de ser revelado. (Fim da mensagem de
João.)

95. (Jesus fala:) Assim como marquei os
Meus filhos ao longo da História para protegê-
los de calamidades, voltarei a marcar os Meus
filhos para salvá-los das coisas terríveis que

acontecerão na Terra nos Últimos Dias. Assim
como o anjo da morte ignorou os filhos de Isra-
el, também as sete trombetas da Tribulação não
ferirão aqueles que estiverem selados com o
Meu Nome. Todos que aceitaram a Minha sal-
vação serão poupados dessas trombetas. Eles
serão provados e testados mas não beberão do
copo das pestilências que reservei para quem
não tiver o Meu selo.

96. Não temam, pois protegerei todos os
Meus filhos salvos, e o mistério será revelado
no tempo designado. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Preparação para a Tribulação,
perseguição e torturas?

P: A Bíblia diz que a Grande Tribula-
ção será um “período de tribulação como
nunca houve”. Nos filmes, livros ou arti-
gos sobre a perseguição que a Igreja Pri-
mitiva sofreu, o negócio era duro! É muito
provável que alguns de nós que estiver-
mos vivos durante a Grande Tribulação
sejamos interrogados, torturados e até
martirizados, como os primeiros cristãos.
Parece que evitamos pensar no assunto,
ou talvez alguns de nós simplesmente
esperamos não ter que passar por isso.
Mas sem dúvida vai acontecer com alguns,
senão com muitos de nós. Não devería-
mos nos preparar mentalmente para o
que está por vir?

98. (Jesus fala:) A vida de vocês está nas
Minhas mãos. A mente carnal é morte, mas a
mente espiritual é vida e paz, pois a mente car-
nal é inimiga de Deus.

99. Se vocês tivessem que se virar sozi-
nhos, então Eu diria que, sim, talvez devessem
treinar com anjinhos*, e se condicionarem
mentalmente às possíveis dificuldades por vir.
Mas os Meus caminhos não são os Seus cami-
nhos, e estou lhes preparando de todas as for-
mas para o que virá. Estou treinando-os com
armas espirituais e para entenderem que estamos
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casados. *(anéis de ferro que se prendiam e
apertavam os dedos de criminosos.)

100. Nos tempos por vir, esse conhecimen-
to e essa experiência com as novas armas é o
que os guardará, e não condicionamento men-
tal ou físico. Algumas pessoas fortes fisicamente
ou aparentemente fortes e determinadas, cai-
rão. Só em Mim encontrarão verdadeira paz de
espírito e forças para as dificuldades que en-
frentarão.

101. O maior poder do Inimigo está no
medo: medo do futuro, da morte ou de ver os
seus amados morrerem. Ou, o que é muitíssimo
pior para alguns, medo de tortura ou de ser for-
çado a dar informações sobre as preciosas pes-
soas que ama. Mas Eu quero lhes dar paz. Se
vierem aos Meus braços como a Minha Noiva,
Eu os segurarei juntinho de Mim e passarão
pela Tribulação sem nem cheirarem a fumaça.
Serão mais que vencedores!

102. Eu não peço que pensem sobre os as-
pectos práticos ou a realidade de como vão so-
breviver na Tribulação. Só peço que façam as
Minhas obras enquanto é dia, pois a noite vem
quando ninguém pode trabalhar. Só peço que
Me sirvam um dia de cada vez, que Me amem
um dia de cada vez e que pratiquem com as no-
vas armas um dia de cada vez. É como as duas
senhoras já velhas que perguntaram ao prega-
dor se ele tinha graça para morrer, ao que ele
respondeu: “Não, ainda não estou morrendo!”
Do mesmo modo, digo-lhes que não se preocu-
pem se vão ter a graça para morrer ou para qual-
quer outra eventualidade. Deixem o futuro nas
Minhas mãos e o seu coração seguro sob os
Meus cuidados.

103. É verdade, em algumas ocasiões anti-
gamente, os limites humanos foram testados
ao máximo. Mas Eu dei grande graça àqueles
preciosos filhos. Fiz muitos milagres por aque-
les que estavam dispostos a dar a vida por amor
ao Meu Nome. E nas situações impossíveis, re-
compensei a fé deles com paz, consolo, alívio e
tudo o que precisavam. E quando era a Minha
vontade que os Meus santos viessem para o
Meu Reino, dei-lhes graça para morrer.

104. Muitos dos Meus santos de antiga-
mente até enfrentaram a morte cantando, quer
fosse com os leões na arena ou com homens
ímpios em calabouços abarrotados de gente. O
sangue dos mártires foi o que perpetuou a igre-
ja. Por quê? Será que foi porque eles morreram
com medo, tremendo e renunciando à sua fé?
Não! Foi porque morreram cantando. Porque
eles, as Minhas Noivas, não viam a hora de vi-
rem para junto de Mim, o seu Marido. Por isso
morreram com alegria, envolvidos pelo Meu
Espírito de paz sobrenatural que alivia o tor-
mento e a tortura que tantos outros sentem
quando encaram a morte.

105. Confiem que estou preparando vocês.
Estou armando-os para essa batalha com as
melhores armas de guerra e a armadura mais
impenetrável. Deixo-vos a paz, a Minha paz vos
dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se
turbe o vosso coração, não temais. Não deis
lugar ao Diabo temendo o futuro. Lembrem-se
que é ele que teme, pois sabe que o seu fim está
próximo! (Fim da mensagem de Jesus.)

Como superar medo de tortura

P: Muitas pessoas têm medo de se-
rem torturadas ou de outras coisas difí-
ceis assim. O Senhor tem algumas pala-
vras de encorajamento para ajudar a alivi-
ar esse temores?

107. (Jesus fala:) Se embeber-se na Minha
Palavra, esses temores não poderão roubar a
sua alegria nem deixá-lo preocupado. Você ob-
terá fé das Minhas Palavras, e essa fé vencerá
os seus temores. Ao ler as Minhas Palavras, Eu
o consolarei e darei paz. Dei muitas promessas
na Bíblia e através do seu Pai David, e agora
estou derramando abundantemente através da
Minha Palavra de profecia.

108. Eu conheço o futuro. Sei o que terá
que agüentar, conheço a sua estrutura, os seus
pesares, temores, pontos fortes e fracos. Sei
exatamente o quanto agüenta e sei qual é a me-
lhor maneira de consolar o seu coração e prepará-
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lo para o que está por vir. Além de tudo, tenho
poder para anular qualquer circunstância e
ajudá-lo a ter perfeita paz e tranqüilidade apesar
das circunstâncias.

109. Mesmo que o seu pior temor seja a
tortura, e no futuro você se encontrar nessa
situação como testemunha Minha, na sua hora
de maior necessidade Eu sou mais do que capaz
de consolá-lo, de eliminar a dor, dar-lhe paz e
amenizar a situação. Eu não o abandonarei; vi-
rei a você e lhe darei um escape.

110. Houve ocasiões na história quando os
Meus mártires torturados sentiram êxtase em
vez de dor, porque Eu os segurei nos braços
para protegê-los da tortura. Outras vezes eles
sentiram um pouquinho de dor, mas não permiti
que fosse muito difícil nem insuportável. Ou-
tras vezes transportei o seu espírito para fora
do corpo, e apesar de aparentarem estar reagin-
do à dor, eram meros observadores, até o mo-
mento quando tiveram que falar e dar testemu-
nho da sua fé. E mesmo então, Eu estava com
eles e não deixei que os afetasse.

111. Meus preciosos, a preparação que pos-
so lhes dar agora é a fé que vem da Minha Pala-
vra. Então consolem-se lendo a Minha Palavra.
Quanto mais a lerem, mais verão que não permi-
tirei que lhes aconteça nada que não seja a Mi-
nha perfeita vontade. Eu os amo e Me importo
com vocês, e se tiverem medo de não agüentar
a tortura, descansem na Minha promessa de que
ou não permitirei que sejam torturados, ou esta-
rei com vocês através da tortura, os protegerei
e não deixarei que falhem.

112. Vocês são Minhas noivas, Meus ama-
dos. São os Meus fiéis que decidiram Me servir
e deixar os confortos físicos que poderiam ter
tido no mundo. Eu não os desampararei na hora
em que mais precisarem. Estarei bem pertinho e
passaremos juntos por tudo.

113. Enquanto isso, não fiquem com o co-
ração pesado. Não pensem que têm que se pre-
parar mentalmente nem ficar sempre pensando
nisso para poderem agüentar caso aconteça.
Deixem que Eu cuido disso. Preparem-se lendo
a Minha Palavra, acreditando nas Minhas pro-

messas e assim enchendo-se de fé. Eu os guar-
darei em qualquer situação que o futuro traga, e
não permitirei que enfrentem nada difícil demais.
Descansem no Meu amor. (Fim da mensagem
de Jesus.)

Como cultivar o poder
para fazer milagres

P: A Bíblia nos diz que o Senhor vai
fazer milagres através de nós. Existe al-
gum exemplo realista do que o Senhor tal-
vez nos pedirá para fazer? Como obtemos
poder para realizar tais milagres? Será que
depende da nossa submissão e disponi-
bilidade para com o Senhor, ou só da ne-
cessidade e da fé que temos no Seu po-
der?

115. (Jesus fala:) Eu prometi que os Meus
filhos fariam grandes milagres, e não estava
falando simbolicamente. A verdade é que o Meu
poder não tem limites, e farei maravilhas por
vocês e através de vocês, segundo a sua ne-
cessidade e a situação!

116. O requisito para essas manifestações
de poder é fé: fé para pedir, esperar, acreditar e
receber. Quando você pede com fé, sou obriga-
do pela Minha Palavra a lhe dar o que precisa.
Talvez nem sempre seja o que você acha que
precisa, mas sempre suprirei, protegerei, livra-
rei, curarei, ou solucionarei a situação como
achar melhor. Às vezes será um milagre mais
discreto que você verá que foi a resposta, mas
que não será aparente para os outros. Outras
vezes farei maravilhas sobrenaturais para servir
de testemunho, para demonstrar o Meu poder e
dar aos que estiverem indecisos uma chance de
acreditar em Mim e Me receber.

117. Naturalmente, darei o Meu poder mais
liberalmente àqueles que estiverem mais sub-
missos a Mim, àqueles que sei que vão obede-
cer aos Meus sussurros na hora e com os quais
posso contar para serem testemunhas e segui-
rem a Minha orientação. Então é verdade, tam-
bém é preciso ter submissão. Mas salvarei e
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suprirei as necessidades de qualquer filho Meu
que clamar a Mim. — Mesmo aqueles que ainda
não Me conhecem pessoalmente mas só acre-
ditam que existo, que existe um poder maior do
que eles, que sabem que sou bom e que portan-
to dependem de Mim para serem salvos.

118. Por isso, não se maravilhem se virem
outros — muçulmanos, judeus e até pessoas não
salvas — obterem milagres quando clamarem a
Mim como Senhor e Salvador. A Tribulação será
uma época de muita testificação e de grande co-
lheita. Muitos virão a Mim e vocês precisam es-
tar preparados para dar-lhes a verdade.

119. Não vou prometer que todos vocês fa-
rão milagres, porque nem todos vão precisar
deles. Mas prometo que todos que pedirem em
fé receberão segundo a Minha perfeita vonta-
de. Aqueles que forem submissos a Mim e obe-
dientes à Minha voz receberão as maiores ma-
nifestações do Meu poder, porque sei que o
usarão para servir de testemunho, porque são
humildes diante de Mim e só querem fazer a
Minha vontade. (Fim da mensagem de Jesus.)

Preparar os nossos filhos
para o Tempo do Fim e ser

um exemplo para eles

P: Os meus filhos mais velhos, que
já são ASGs e adolescentes mais velhos,
sabem bastante sobre o Tempo do Fim.
Eles têm um bom alicerce e parecem es-
tar prontos para enfrentá-lo, com a ajuda
do Senhor. Mas os menores parece que
não estão tão preparados. Eles parecem
quase ter medo quando começamos a
falar sobre o Tempo do Fim. Será que é
importante prepará-los agora, ou será que
o Senhor lhes dará a graça na hora? Como
posso ensinar aos menores as nossas
crenças e o que a Bíblia diz sobre o Tem-
po do Fim sem incutir medo nelas nem
preocupá-las?

121. (Jesus fala:) Uma boa preparação para
o Tempo do Fim começa com uma boa compre-

ensão dos fatos e do que acontecerá nesses dias.
Na Minha Palavra existe abundância de infor-
mação, e também a instrução e orientação nos
escritos do seu Pai David, muitas jóias esperam
para ser encontradas.

122. Leiam e estudem o que já foi escrito e
publicado nas publicações infantis. (Cf. a lista
na 2a Parte da “Série do Tempo do Fim” CdM
3279, BN 887, página 10.) Estudem, revisem e
memorizem a Minha Palavra. Sejam aplicados,
estudem-na diligentemente, e a sua fé e enten-
dimento aumentarão, e poderão transmitir isso
aos seus filhos.

123. Leiam os materiais infantis com os
seus filhos. Estudem-nos, conversem sobre
eles, façam anotações, memorizem partes impor-
tantes, revisem e ensaiem. Façam disso um es-
tudo divertido. Façam jogos para revisar. Res-
pondam a perguntas para afiar a sua espada. Se
fizerem a sua parte agora para preparar os seus
pequeninos, quando chegar a hora Eu darei
poder do alto a vocês e  eles. Entretanto, preci-
sam conhecer o assunto para poderem enfren-
tar o adversário com ousadia e serem testemu-
nhas para muitos na “apresentação” final.

124. É, precisam se preparar. Vocês e os
seus pequeninos precisam absorver a Minha
Palavra aos poucos, uma coisa de cada vez.
Parece impossível entender todos os eventos
do Tempo do Fim, mas se forem aplicados, se
estudarem e recapitularem cada passo, se fize-
rem o melhor que podem, usarei vocês e os seus
pequeninos na hora adequada. Mas vocês têm
que se preparar agora.

125. Uma dica: mantenha tudo simples. Não
tente entender tudo ou todos os muitos deta-
lhes. As Minhas palavras são simples. Leia
Mateus 24. É um bom começo, uma boa base, é
a aula sobre o Tempo do Fim que dei para os
Meus discípulos. Eles eram homens simples, a
maioria era inculta e ignorante, para que a sua
sabedoria, poder e ousadia viessem de Mim.
Ensine o básico aos seus filhos, o quadro geral,
os princípios. Esconda no coração deles a Pala-
vra e as promessas de proteção, milagres e pro-
visão que dei na Bíblia e nas Minhas recentes
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palavras vivas. Esse será o melhor preparo que
poderão lhes dar. Quando eles precisarem, Eu
os farei lembrar dessas palavras e os consola-
rei, encorajarei e inspirarei com elas.

126. Concentrem-se no positivo, no propó-
sito para o Tempo do fim, nas razões. O objeti-
vo é cumprir o plano que comecei há mais de 6
mil anos. É a última chance para a humanidade
escolher quem vai servir, a Mim ou ao Diabo.
Será uma época de muita testificação, de sinais
e maravilhas. Será uma época para vigiar e ob-
servar, buscar as Escrituras e associá-las ao que
estará ocorrendo no mundo, como um jogo. Será
um tempo muito especial, mas também sério. Por
isso é tão importante aprender a usar as novas
armas adequadamente.

127. Motive os seus filhos a se prepara-
rem para o Tempo do Fim absorvendo as Mi-
nhas Palavras e aprendendo sobre esse assun-
to. Não enfatizem os medos ou preocupações
que algumas pessoas têm ou que vocês pos-
sam vir a ter. Deixem as Minhas Palavras levar
embora os temores e não se preocupem com os
seus filhos, Eu os protegerei e manterei segu-
ros nos Meus braços. (Fim da mensagem de
Jesus.)

128. (Mamãe:) O Senhor deu o seguinte
aviso aos pais, aos jovens e às pessoas que aju-
dam a cuidar de nossas crianças, sobre a im-
portância não só de ensinar as crianças, mas
também de dar o exemplo. O Senhor diz que isso
se refletirá nas atitudes e nos hábitos delas. Que
Ele nos ajude a demonstrar a atitude certa em
relação ao tempo do Fim e Lhe obedecermos,

preparando-nos espiritualmente através da Pa-
lavra e usando as novas armas ao máximo!

129. (Jesus fala:) Eu os encarrego de ensi-
nar e treinar os seus jovens para que possam
fazer as muitas tarefas e grandes maravilhas
que quero realizar através deles. Prometi fazer
essas coisas, mas vocês fazem parte da Minha
promessa. Eles precisam de professores para
alimentá-los e nutri-los, assim como David, seu
bom pastor, os tem alimentado.

130. Não sejam como aqueles que deixa-
ram a televisão e o vídeo se tornarem os princi-
pais professores dos seus filhos, o que resul-
tou numa geração violenta que é uma vergonha
para os seus antepassados. Querem uma gera-
ção assim? Se não quiserem, precisam alimen-
tar, disciplinar, exortar e guiar dando o exemplo,
para que os seus jovens possam superar a forte
e venenosa influência dos falsos profetas dos
dias de hoje.

131. Não se esqueçam, pais, que a sua boca
falará do que houver em abundância no seu co-
ração. Que tipo de conversas os menores ou-
vem à mesa de jantar? Ou no café da manhã ou
em outros momentos de descontração? Eles os
observarão e dirão se acreditam mesmo que es-
tão vivendo no Tempo do Fim. Também verão
se estão embebendo a Palavra fresca e viva.
Eles verão o seu exemplo nesses aspectos im-
portantes, e depois refletirão as suas atitudes e
hábitos. Portanto sejam fiéis em praticar o que
pregam, para que eles também sejam fortaleci-
dos. (Fim da mensagem de Jesus.)


