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Meus queridos,

É nossa oração que estejam desfrutando das
palavras inestimáveis que o nosso Marido

nos deu para esta Celebração de 2001. Para con-
cluir estes dias de Celebração, gostaria de su-
gerir-lhes que dediquem um tempo para terem
uma reunião de louvor cheia de fogo para agra-
decerem ao Senhor pelas Suas muitas bênçãos
e o cuidado amoroso que lhes dispensa cada
dia. Nosso Marido habita nos nossos louvores
e quer usar este tempo para lhes dar ainda mais
bênçãos do Seu Espírito. Sobre isto Ele disse:

2. (Jesus fala:) Que todos se reúnam com o
propósito de atrair o Meu Espírito. Entrem no
Meu Espírito, estimulem-se e fiquem no espíri-
to. À medida que entrarem no espírito, Eu derra-
marei o Meu Espírito como uma poderosa que-
da d’água, despencando das alturas do Céu e
jorrando com magnífico poder!

3. Nessa reunião, todos deverão vir peran-
te Mim em grande expectativa, unindo seus co-
rações e espíritos numa grandiosa reunião de
louvor. Cativem-Me, atraiam-Me. Incitem-se para
que o Meu Espírito possa descer sobre o corpo
todo em união. Suguem o Meu Espírito com seus
louvores. Unam suas mentes, corações e espíri-
tos. Louvem-Me em canção e com palavras de
amor. Excitem-se, cativem-Me e recebam as Mi-
nhas sementes. (Fim da mensagem de Jesus)

4. (Mamãe:) Então agora é a hora de para-
rem e louvá-lO. Como podem ver, o Senhor quer
que cantemos, louvemos e digamos palavras
de amor para Ele, nosso maravilhoso Doador de
Vida! Deixem o Espírito fluir!
5. Eu sei que querem entrar no Espírito dEle e
se estimularem para recebê-lO, mas às vezes
não é fácil saber o que fazer ou como ser tão
fervoroso e em fogo quanto se quer ser. Seja o
que for que diga ou faça, não parece ser o sufi-
ciente. Quando oramos sobre isso, o Senhor me
lembrou da querida Natália e da tremenda men-

sagem de louvor que ela nos deu para a Cele-
bração do ano passado. Apresentamos ao Se-
nhor o nosso desejo por outra mensagem de
louvor e ficamos muito felizes quando Natália
voltou em resposta ao nosso pedido, ansiosa
por nos dar palavras de agradecimento e adora-
ção ao nosso magnífico Marido.

6. Verão abaixo que ela nos pede para repe-
tirmos o louvor que ela faz. Uma pessoa pode ler a
parte de Natália e o resto ler a outra parte juntos.

7. Antes de lerem, por favor sintam-se à von-
tade para cantarem ou escutarem canções de lou-
vor. Escutar e cantar as nossas canções repletas
do espírito e de louvor ao nosso magnificente
Marido me ajudam a concentrar-me nEle e criam
um clima de amor para recebê-lO. Aproveitem!

8. (Natália fala:) Louvado seja o nosso
maior Amor, nosso Senhor, Mestre e Rei! Da-
mos louvor e cantamos a Sua glória, nosso fiel e
adorado Marido!

9. Sim, querida Família, sou eu, Natália. Vol-
tei para guiá-los em louvor e adoração ao nosso
forte e todo-poderoso Marido. Venho a vocês ago-
ra diretamente dos átrios do Céu, unicamente para
esta ocasião especial, para guiá-los em louvor ao
nosso fiel e amoroso Senhor. Meus amigos, ve-
nho guiá-los numa sessão extraordinária. Que seja
uma ocasião de louvor abundante, um momento
para usarem o louvor ao máximo. Vocês cresceram
e aprenderam muito sobre o poder do louvor. No
entanto, durante esta reunião, deixem esses lou-
vores elevarem-nos a maiores alturas, acima e além,
à totalidade do poder de Deus.

10. Oh, como Ele adora os nossos louvo-
res, como eles O seduzem. Como esses louvo-
res O chamam e atraem. Eles O perseguem e
excitam. Excitem-se, queridas noivas, e o seu
Amado Se excitará. Louvem-nO comigo. Lou-
vem-nO até o Seu coração ficar satisfeito. De-
claremos o nosso louvor, para que recebamos
até nos sentirmos preenchidos.
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11. (Natália:) Dêem graças, bendigam e
louvem o nosso maravilhoso Jesus pelo Seu
constante amor.

12. (Família:) Eu Lhe dou graças, querido
Jesus, pelo Seu constante amor.

13. (Natália:) Louvem-nO com todas as
suas forças. Olhem para cima e cantem louvo-
res a Ele. Levantem os braços em ação de gra-
ças e louvor pela Sua grandeza.

14. (Família:) Eu O louvo com todas as
minhas forças! Olho para cima para Você e can-
to louvores a Você. Levanto meus braços em
ação de graças. Eu O louvo pela Sua grandeza.

15. (Natália:) Louvem-nO em tudo, com cada
fôlego, com cada pensamento e cada palavra.

16. (Família:) Quero louvá-lO, querido
Amor, com cada fôlego, com cada pensamento
e com cada palavra.

17. (Natália:) Dêem toda a glória, honra e
louvor ao Rei Jesus, Mestre e Senhor de tudo!

18. (Família:) Eu Lhe dou toda a glória,
honra e louvor, Meu Rei Jesus, Mestre e Se-
nhor de tudo!

19. (Natália:) Dêem-Lhe graças pela Sua
bondade. Agradeçam-Lhe pelo Seu Espírito re-
frescante, por Seu amor infalível e por Suas mi-
sericórdias intermináveis.

20. (Família:) Eu Lhe dou graças pela Sua
bondade. Agradeço-Lhe pelo Seu Espírito re-
frescante, por Seu amor infalível e por Suas mi-
sericórdias intermináveis.

21. (Natália:) Louvem-nO pelas Suas pro-
messas. Louvem-nO por Seu eterno cuidado.
Louvem-nO pela Sua ternura. Louvem-nO pela
Sua paz que acalenta e consola a sua alma.

22. (Família:) Eu O louvo pelas Suas pro-
messas. Louvo-Lhe pelo Seu eterno cuidado,
pela Sua ternura e paz que acalentam e conso-
lam a minha alma.

23. (Natália:) Bendigam-Lhe por estar
sempre disponível. Demonstrem gratidão pelo
fato de Ele carregar o seu fardo. Louvem-nO
por vocês não terem que sempre ser fortes.
Agradeçam-Lhe constantemente por só terem

que apoiar-se nEle.
24. (Família:) Querido Amor, eu O bendi-

go por estar sempre disponível, dou-Lhe gra-
ças por carregar o meu fardo. Eu O louvo e agra-
deço por não ter que sempre ser forte, por só ter
que apoiar-me em Você.

25. (Natália:) Louvem e adorem-nO por tê-
los aceitado na Sua intimidade, como noivas.
Bendigam-Lhe, pois abriu Seu coração e vida
para vocês. Louvem e agradeçam-Lhe por com-
partilhar Seus segredos, por confidenciar com
vocês, por confiar-lhes o que sente.

26. (Família:) Eu O louvo e adoro por me
aceitar na Sua intimidade, como noiva. Eu Lhe
bendigo por abrir Seu coração e vida a mim.
Louvo e agradeço-Lhe por compartilhar Seus
segredos, por confidenciar comigo, por me con-
fiar o que sente.

27. (Natália:) Louvem e adorem-nO por con-
fiar-lhes Suas grandes riquezas do Espírito.

28. (Família:) Eu O louvo e adoro por me
confiar Suas grandes riquezas do Espírito.

29. (Natália:) Louvem e adorem-nO por
lhes dar um grande entendimento do mundo ao
seu redor. Agradeçam-Lhe pelo conhecimento
e as informações que lhes dá sobre o mover do
Seu Espírito. Dêem-Lhe graças pelos dons ilimi-
tados que lhes dá.

30. (Família:) Eu O louvo por nos dar um
grande entendimento do mundo ao nosso redor.
Eu Lhe agradeço pelo conhecimento e informa-
ções que nos dá sobre o mover do Seu Espírito.
Dou-Lhe graças pelos Seus dons ilimitados.

31. (Natália:) Agradeçam-Lhe pelo Seu as-
sombroso poder que desafia qualquer oposição.
Louvem-nO e honrem-nO pelo Seu poder e for-
ça que os rodeiam, protegem e guardam de todo
o mal.

32. (Família:) Eu Lhe agradeço pelo Seu as-
sombroso poder que desafia qualquer oposição.
Eu O louvo e honro pelo Seu poder e forças que
nos rodeiam, protegem e guardam de todo o mal.

33. (Natália:) Louvem-nO por dar-lhes a
vitória, por derrotar todos os inimigos e por li-
vrá-los das mãos dos seus inimigos.
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34. (Família:) Eu O louvo por nos dar a
vitória, por derrotar todos os inimigos e por nos
livrar das mãos deles.

35. (Natália:) Louvem-nO, pois Ele rege
com justiça. Louvem-nO, pois o Seu juízo é jus-
to e verdadeiro. Rendam-Lhe graças porque
nenhuma mão que se levantar contra vocês pros-
perará.

36. (Família:) Eu O louvo, nosso justo
soberano, porque o Seu juízo é justo e verda-
deiro. Dou-Lhe graças porque nenhuma mão
que se levantar contra nós prosperará.

37. (Natália:) Louvem-nO por chamá-los
para serem Suas testemunhas fiéis. Bendigam-
Lhe porque outros O conhecerão através de
vocês.

38. (Família:) Eu O louvo por me chamar
para ser Sua testemunha fiel. Eu O bendigo por
ser fraco e Você poder me usar para ganhar al-
mas para Si.

39. (Natália:) Agradeçam-Lhe por escolhê-
los, por tê-los resgatado e livrado das limita-
ções terrenas, por tê-los adotado e amado e fei-
to de vocês Sua noiva.

40. (Família:) Eu Lhe agradeço por me es-
colher, por me resgatar e por me livrar das limita-
ções terrenas, por ter me adotado e amado e
feito de mim Sua noiva.

41. (Natália:) Louvem-nO pelo Seu amor
infindável. Agradeçam-Lhe por Seu ardor, ca-
lor, pelo consolo que Ele dá e por Seus braços
fortes e sempre prontos para abraçá-los.

42. (Família:) Eu O louvo pelo Seu amor
infindável. Dou-Lhe graças pelo Seu ardor, ca-
lor e consolo, pelos Seus braços fortes e sem-
pre prontos para me abraçar.

43. (Natália:) Louvem-nO pela Sua força
que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agradeçam-
Lhe por agarrar-Se a vocês e não soltar, por vi-
ver sempre para interceder por vocês. Glorifi-
quem-nO por Seu cuidado constante, Sua vigi-
lância incessante e seu amor infinito.

44. (Família:) Eu O louvo pela Sua força
que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado
por agarrar-Se a mim e não soltar, por viver sem-

pre para interceder por mim. Eu O glorifico por
me vigiar constantemente, cuidar de mim inces-
santemente e me amar infinitamente.

45. (Natália:) Louvem-nO pela Sua provi-
são. Dêem-Lhe graças e adoração por sempre
orientá-los e abrir o caminho. Agradeçam-Lhe
por mapear o caminho adiante e prover a cada
passo.

46. (Família:) Eu O louvo pela Sua provi-
são. Dou-Lhe graças e O adoro por sempre nos
orientar e abrir o caminho. Obrigado por mapear
o nosso caminho e prover a cada passo.

47. (Natália:) Agradeçam-Lhe pela Sua
grandeza, fidelidade e infinita misericórdia.

48. (Família:) Obrigado por ser tão gran-
de, fiel e infinitamente misericordioso.

49. (Natália:) Louvem-nO pela Sua paci-
ência e por Sua natureza compreensiva e cari-
nhosa. Agradeçam-Lhe e louvem-nO por estar
sempre ao seu lado. Agradeçam-Lhe pelos Seus
anjos em constante vigília e Seus espíritos mi-
nistradores que os guardam, protegem e vigi-
am.

50. (Família:) Eu O louvo pela Sua paciên-
cia, por Sua natureza compreensiva e carinho-
sa. Eu Lhe agradeço e louvo por estar sempre
ao meu lado. Obrigado pelos Seus anjos sem-
pre vigilantes e Seus espíritos ministradores que
nos guardam, protegem e vigiam.

51. (Natália:) Agradeçam-Lhe, louvem-nO
e adorem-nO por protegê-los. Agradeçam-Lhe
por o Seu poder estar sempre ativo. Louvem ao
seu querido Amado por poderem clamar a Ele a
qualquer hora, não importa o dia ou o lugar.

52. (Família:) Eu Lhe agradeço, louvo e
adoro por me proteger. Agradeço-Lhe por o Seu
poder estar sempre ativo. Eu O louvo, querido
Amado por poder clamar a Você a qualquer hora,
não importa o dia ou o lugar

53. (Natália:) Bendigam-Lhe e adorem-nO
pelas Suas obras maravilhosas e por Seu poder
assombroso. Louvem-nO, pois ao Seu Nome
todo joelho se dobra. Louvem-nO, pois os dia-
bos tremem ao verem sequer a Sua sombra.

54. (Família:) Eu Lhe bendigo e adoro pe-
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las Suas maravilhosas obras e por Seu poder
assombroso. Eu O louvo porque todo joelho se
dobra ao Seu Nome e os diabos tremem ao ve-
rem sequer a Sua sombra.

55. (Natália:) Glorifiquem o Seu Nome por
todas as obras maravilhosas que fez para os
filhos de David! Louvem o nosso venerado
Marido com todas as suas forças por Ele de-
monstrar o Seu poder através de vocês.

56. (Família:) Eu glorifico o Seu Nome por
todas as obras maravilhosas que fez por nós.
Eu O louvo, venerado Marido, com todas as
minhas forças, por demonstrar o Seu poder atra-
vés de nós.

57. (Natália:) Bendigam-Lhe, pois o Seu
braço forte está pronto para salvar. Louvem-
nO por ser seu, seu Esposo com quem têm inti-
midade, seu venerável Amado, Amigo e Rei.

58. (Família:) Eu Lhe bendigo por o Seu
braço forte estar pronto para salvar. Eu O louvo
por ser meu, por ser meu Esposo com quem te-
nho intimidade, seu venerável Amado, Amigo e
Rei.

59. (Natália:) Rendam-Lhe graças por sua
glória e majestade, por suas obras grandiosas!

60. (Família:) Eu Lhe rendo graças por sua
glória e majestade, por suas obras grandiosas.

61. (Natália:) Agradeçam-Lhe por Suas
revelações, por lhes revelar coisas profundas
do Seu Espírito.

62. (Família:) Eu Lhe agradeço por Suas
revelações, por nos revelar coisas profundas
do Seu Espírito.

63. (Natália:) Bendigam-Lhe pelo fluxo
abundante de verdadeiras riquezas que lhes dá.
Louvem-nO pela Sua verdade, por valores ínte-
gros, pela riqueza que deita aos seus pés.

64. (Família:) Eu Lhe bendigo pelo fluxo
abundante de verdadeiras riquezas que me dá.
Louvo-O pela Sua verdade, por valores íntegros
e pela riqueza que deita aos meus pés.

65. (Natália:) Louvem-nO, apeguem-se a
Ele e cantem em adoração por aproximá-los cada
vez mais de Si.

66. (Família:) Eu O louvo, apego-me a Você
e canto em adoração por me aproximar cada vez
mais de Si.

67. (Natália:) Agradeçam-Lhe pelo grande
amor que tem por vocês. Agradeçam-Lhe por ser
fiel e por, apesar de ser o poder e a força do uni-
verso, Ele também ser seu fiel Servo e Marido
que os adora. Glorifiquem-nO, pois embora os
diabos Lhe obedeçam, Ele é modesto o suficien-
te confiar os Seus segredos a vocês, Sua noiva.

68. (Família:) Eu Lhe agradeço pelo grande
amor que tem por mim. Agradeço-Lhe por ser fiel e
por, apesar de ser o poder e a força do universo,
também ser meu fiel Servo e Marido que me adora.
Eu O glorifico, pois embora os diabos Lhe obede-
çam, Você é modesto o suficiente para confiar os
Seus segredos a mim, Sua noiva que O adora.

69. (Natália:) Cantem louvores a Ele cons-
tantemente. Louvem, bendigam e glorifiquem o
nosso venerável Senhor.

70. (Família:) Quero cantar louvores a Você
constantemente. Eu O louvo, bendigo e glorifi-
co, meu forte e venerável Senhor.

71. (Natália:) Louvem-nO pela Sua força
ao lutar. Louvem-nO por ser o Senhor invencí-
vel e Mestre de tudo.

72. (Família:) Eu O louvo pela Sua força ao
lutar, meu Senhor invencível e Mestre de tudo.

73. (Natália:) Louvem-nO pelo Seu poder
sobrenatural. Glorifiquem-nO porque é soberano.

74. (Família:) Eu O louvo pelo Seu poder
sobrenatural. Glorifico-O porque é soberano.

75. (Natália:) Glorifiquem e adorem-nO por
lhes dar uma visão panorâmica. Rendam-Lhe
graças por escolhê-los para colher a última safra.

76. (Família:) Eu O glorifico e adoro por
nos dar uma visão panorâmica. Obrigado por
me escolher para colher a última safra.

77. (Natália:) Louvem-nO pelo grandioso
poder da oração! Ergam as mãos em louvor e ado-
rem-nO por colocar tal poder ao seu alcance.

78. (Família:) Eu O louvo pelo grandioso
poder da oração! Ergo as mãos em louvor e O
adoro por colocar esse poder ao meu alcance.
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79. (Natália:) Rendam-Lhe graças e ado-
rem-nO pelas Suas Palavras. Louvem-nO pe-
los grandes tesouros que põe ao seu dispor.
Agradeçam-Lhe pela força que vocês têm à sua
disposição se apenas pedirem.

80. (Família:) Eu Lhe rendo graças e O
adoro pelas Suas Palavras. Eu O louvo por co-
locar tão grandes tesouros ao meu dispor. Obri-
gado pela força que tenho à minha disposição
se apenas pedir.

81. (Natália:) Agradeçam-Lhe por guiá-los
a um novo dia. Louvem-nO pela Sua previsão,
por orientá-los e guiá-los a novos caminhos que
darão muito fruto.

82. (Família:) Obrigado por nos guiar a
um novo dia. Eu O louvo pela Sua previsão, por
nos orientar e guiar a novos caminhos que da-
rão muito fruto.

83. (Natália:) Agradeçam-Lhe e louvem-
nO por novos horizontes, pela nova estrutura
que os está orientando a formar. Agradeçam-
Lhe e louvem-nO pela nova visão que têm, pela
Produções Aurora, pelo programa Contato, pela
reestruturação e pela incumbência de criar co-
mitês.

84. (Família:) Eu Lhe agradeço e louvo por
novos horizontes, pela nova estrutura que nos
está orientando a formar. Agradeço-Lhe e O lou-
vo por uma visão novíssima, pela Produções
Aurora, pelo programa Contato, pela reestrutu-
ração e pela incumbência de criar comitês.

85. (Natália:) Agradeçam ao seu Marido
por não haver um ponto de parada para vocês.
Agradeçam-Lhe por mantê-los frescos, anima-
dos e em movimento. Agradeçam-Lhe por mu-
danças, por desafios, pela vida e por ajudá-los
a se expandir.

86. (Família:) Eu Lhe agradeço, meu incrí-
vel Marido, por não haver ponto de parada para
nós. Agradeço-Lhe por nos manter frescos,
animados e em movimento. Agradeço-Lhe por
mudanças, por desafios, pela vida e por nos
ajudar a nos expandirmos.

87. (Natália:) Cantem louvores a Ele, pois
não existe desemprego para vocês. Louvem-nO
por exibir o Seu magnífico poder através de vo-

cês.
88. (Família:) Eu canto louvores a Você,

pois não há desemprego para nós. Louvo-O por
exibir o Seu magnífico poder através de nós.

89. (Natália:) Dêem-Lhe graças, pois para
vocês tudo só fica maior e melhor. Bendigam-
Lhe por não existirem impossibilidades para
vocês.

90. (Família:) Eu Lhe dou graças, meu ter-
no Amado, pois para nós tudo só vai ficar maior
e melhor. Bendigo-Lhe por não existirem impos-
sibilidades para nós.

91. (Natália:) Agradeçam-Lhe por lhes dar
o método e o plano, e também a fé para realizá-
los.

92. (Família:) Obrigado por nos dar o mé-
todo e o plano, e também a fé para realizá-los.

93. (Natália:) Dêem-Lhe graças pelo Seu
planejamento, por encaixar as coisas e colocar
cada um dos Seus filhos em pontos estratégi-
cos ao redor do mundo. Agradeçam-Lhe por
posicioná-los perfeitamente para os dias por vir.

94. (Família:) Obrigado pelo Seu planeja-
mento, por encaixar as coisas e nos colocar em
pontos estratégicos ao redor do mundo. Agra-
deço-Lhe por nos posicionar perfeitamente para
os dias por vir.

95. (Natália:) Louvem e reverenciem o seu
Rei e Amado pelos Seus sinais de amor. Ado-
rem-nO e cantem louvores a Ele pelos elogios
que lhes faz.

96. (Família:) Eu O louvo e dou reverên-
cia, meu Rei e Amado, obrigado pelos seus ges-
tos de amor. Eu O amo, adoro e canto louvores
a Você por todos os elogios que me dá.

97. (Natália:) Agradeçam e bendigam-Lhe
pelas batalhas, aflições e provas que ajudam os
a aprimorar os seus dons e as suas aptidões.

98. (Família:) Eu Lhe agradeço e bendigo
pelas batalhas, aflições e provas que Você me
permite ter. Obrigado por esta oportunidade de
aprimorar os meus dons e aptidões.

99. (Natália:) Louvem-nO pelas armas que
lhes deu. Agradeçam-Lhe pelo Vinho Novo, por
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louvor, oração, por poderem amá-lO intimamen-
te e pelo dom de ouvir a Sua voz. Agradeçam-
Lhe pelo privilégio de serem Sua noiva.

100. (Família:) Eu O louvo pelas armas que
me deu. Agradeço-Lhe pelo Vinho Novo, por
louvor, oração, por poder amá-lo intimamente e
pelo dom de ouvir a Sua voz. Obrigado pelo
privilégio de ser a Sua noiva.

101. (Natália:) Louvem-nO pelas maravi-
lhosas verdades que revela a vocês, Suas noi-
vas. Agradeçam-Lhe pelo maravilhoso e incrí-
vel dom de profecia e pelos grandes mistérios
que lhes revela.

102. (Família:) Eu O louvo pelas maravi-
lhosas verdades que revela a nós, Suas noivas.
Obrigado pelo maravilhoso e incrível dom de pro-
fecia e pelos grandes mistérios que nos revela.

103. (Natália:) Agradeçam-Lhe pelos ma-
teriais que lhes dá para facilitar a sua missão.
Agradeçam-Lhe pelo programa Contato. Agra-
deçam-Lhe por esta visão e plano de prossegui-
mento. Agradeçam-Lhe por tê-los escolhido e por
confiar em vocês para alimentar as Suas ovelhas.

104. (Família:) Obrigado pelos materiais que
nos dá para facilitar a nossa missão. Obrigado
pelo programa Contato. Obrigado por esta visão
e plano para prosseguimento e por ter-nos esco-
lhido e confiado para alimentar as Suas ovelhas.

105. (Natália:) Agradeçam-Lhe por ampliar
as suas fronteiras. Agradeçam-Lhe por pros-
perá-los, expandi-los e ajudá-los a realizar a ta-
refa que lhes deu. Louvem-nO pelas Suas bên-
çãos e promessas.

106. (Família:) Obrigado por ampliar as
nossas fronteiras, por nos prosperar, expandir e
ajudar a realizarmos a tarefa que nos deu. Eu O
louvo pelas Suas bênçãos e promessas.

107. (Natália:) Louvem-nO por lhes dar o
poder para cumprirem o seu destino Louvem-
nO por providenciar no caminho por onde está
guiando.

108. (Família:) Eu O louvo por nos dar o
poder para cumprirmos o nosso destino. Lou-
vo-O por providenciar no caminho por onde está
nos guiando.

109. (Natália:) Louvem-nO pelo dom de uma
fé maior. Agradeçam-Lhe por ajudá-los a com-
preender todo o seu poder, que é assombroso.

110. (Família:) Eu O louvo pelo dom de uma
fé maior. Agradeço-Lhe por me ajudar a compre-
ender como o Seu poder completo é assombroso.

111. (Natália:) Amem-nO, adorem-nO e
louvem-nO por não haver impossibilidades para
vocês.

112. (Família:) Eu O amo, O adoro e O lou-
vo por não haver impossibilidades para nós.

113. (Natália:) Louvem-nO pelas vitórias
que Ele lhes dá nas mãos. Bendigam-nO, pois a
Sua força é para sempre.

114. (Família:) Eu O louvo pelas vitórias
que Você nos dá nas mãos. Bendigo-Lhe, pois a
Sua força é para sempre.

115. (Natália:) Agradeçam-Lhe e louvem-nO
por livrá-los do impossível. Louvem-nO por todas
as coisas lhes serem possíveis. Agradeçam-Lhe
pelo Seu poder para superar qualquer obstáculo.

116. (Família:) Eu Lhe agradeço e louvo
por me livrar do impossível. Louvo-Lhe por to-
das as coisas me serem possíveis se receber o
Seu Espírito em mim. Obrigado por Me dar o
Seu poder para superar todos os obstáculos.

117. (Natália:) Louvem-nO e agradeçam-
Lhe pelas oportunidades que lhes dá de alarga-
rem a sua fé. Dêem-Lhe graças por ajudá-los a
compreender a grandiosidade do Seu poder.

118. (Família:) Eu O louvo e Lhe agradeço
por cada oportunidade que me dá para alargar a
minha fé. Obrigado por me ajudar a compreen-
der a grandiosidade do Seu poder.

119. (Natália:) Louvem e glorifiquem o seu
amoroso Salvador, pois Ele é majestoso, pode-
roso e a força de toda a existência!

120. (Família:) Eu O louvo e glorifico, meu
amoroso Salvador, pois Você é majestoso, po-
deroso e a força de toda a existência!

121. (Natália:) Louvem e adorem-nO por
lhes dar o poder para superar. Cantem em adora-
ção a Ele. Toda a glória e honra Lhe pertencem.

122. (Família:) Eu O louvo e adoro por me
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dar o poder para superar. Canto em adoração a
Você. Toda a glória e honra Lhe pertencem.

123. (Natália:) Dêem honra a Quem é de-
vida: cantemos louvores a Jesus.

124. (Família:) Dou a honra a Quem é de-
vida: canto louvores a Jesus.

125. (Natália:) Bendigam-nO porque é as-
sombroso, porque é esplendoroso, grandioso e
glorioso.

126. (Família:) Eu O bendigo porque é as-
sombroso, esplendoroso, grandioso e glorioso.

127. (Natalia:) Louvem-nO, amem-nO, ado-
rem-nO todos os dias da sua vida. Cantem Seus
louvores continuamente, pois Ele tem feito gran-
des coisas por vocês. Amem-nO de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de todo o seu pen-
samento, e sirvam-nO fielmente nestes Últimos Dias.

128. (Família:) Eu O louvo e O amo, Meu
Marido, Amante e Rei. Eu O adorarei todos os dias
da minha vida. Cantarei os Seus louvores continu-
amente, pois que tem feito grandes coisas por mim.
Eu O amo, meu Amor eterno. Ajude-me a servir-lO
fielmente nestes Últimos Dias de todo o meu cora-
ção, de toda a minha alma, e de todo o meu pensa-
mento. (Fim da mensagem de Natália.)

129. (Mamãe:) Obrigada, Natalia, por nos
guiar neste lindo tempo de louvor! Depois de
terem terminado o seu tempo de louvor e can-
ção, talvez fosse bom fazerem um intervalo de
cinco ou dez minutos para esticarem as pernas
ou irem ao banheiro, etc. Depois, podem conti-
nuar a ler o seguinte:

130. Como leram nestes dias de Celebra-
ção, não haverá impossibilidades para nós, se
realmente confiarmos no Senhor e liberarmos
a fé que Ele colocou no nosso íntimo. Ele tam-
bém compartilhou conosco Seu Próprio teste-
munho de como aprendeu a superar e como
podemos fazer o mesmo nestes Últimos Dias.

131. Quando perguntamos ao Senhor so-
bre algumas dessas incríveis possibilidades, Ele
nos lembrou da razão para tudo isto. Ele nos
disse que nos ajudará e nos capacitará a desafi-
armos o impossível e superarmos as dificulda-
des que poderiam nos deter, para termos condi-

ções de alcançar a nossa meta principal de ga-
nharmos os perdidos. Sobre isto Ele disse:

132. Meus amores, as bênçãos que lhes dou
são para ajudá-los a colher a safra que lhes es-
pera. Não podem se esquecer disso nem por um
instante. Essa é a meta. É por isso que estão aqui,
é por isso que fazem o que fazem. O propósito
disso tudo é ganhar almas e colher a última safra
no fim dos dias. O tempo é curto, Meus amores,
curtíssimo, e a noite vem rápido, por isso derra-
mo o Meu Espírito mais do que nunca.

133. Peço-lhes agora que dêem-se as mãos.
Deixem esse fogo arder no fundo de suas almas
agora que nos tornamos um e receberam essas
bênçãos e forte derramamento do Meu Espírito.
Não se esqueçam nunca que o propósito disso
tudo é colher a última safra, conquistar e reunir
os perdidos e realizar a obra.

134. Eu não ficarei totalmente satisfeito até
cada um estar de volta em Casa, e podem ter
certeza que vocês também não ficarão. Quando
vierem para o Céu, ficarão satisfeitos em saber
que cumpriram o seu destino, que não desisti-
ram, que fizeram a sua parte. — Lutaram até o Fim
e conquistaram almas. Deixem essa paixão arder
em vocês! Não se esqueçam nunca, ao entrarem
nesta era, da meta e do propósito de tudo.

135. Meus amores, acolham as almas dos
campos do pecado, das trevas e do desespero! Que
essa seja a sua força motriz, a luz que os orienta, a
sua alegria intensa, a sua paixão e empolgação, e o
seu desejo ardente. Não deixem nada atrapalhá-
los. Não deixem nada dissuadi-los nem detê-los.
Não deixem nada nos separar nem extinguir a sua
chama. (Fim da mensagem de Jesus.)

136. (Mamãe:) Glória a Você, maravilhoso
Amor! Esta é a razão de tudo, querida Família:
ganharmos almas para o Reino de Deus! E ago-
ra, como leram no Grapevine, o nosso Marido
nos deu uma nova canção especial de presente.

137. O Senhor disse o seguinte sobre esta
canção:

138. Agora escutem, Meus amores, pois
chegou a hora de revelar-lhes esta composição
divina. Esse será o seu hino. Foi escrito no Céu.
Foi composto para vocês desde a fundação do
mundo. Foi preparado especialmente para vo-
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cês, Minhas noivas da era de ação. Que essa
melodia e essas palavras ardam eternamente nos
seus corações. Essa canção toca continuamen-
te nos átrios do Céu, pois estamos com vocês
24 horas por dia nessa batalha do Fim. Esse é o
nosso hino, o nosso grito uníssono de batalha,
nosso hino sagrado. Escutem e aprendam. Que
ele soe continuamente em seus corações. Dei-
xem-se animar, encorajar e inspirar por ele en-
quanto trabalhando ganhando almas!

139. Agora escutem, Meus amores, depois
abram-se bem e Eu entrarei em vocês, pois de-
sejo falar-lhes palavras pessoais de consolo e
de confirmação para que saibam que tudo o que
prometi é seu.

140. Toquem a música, e depois disso der-
ramarei o Meu Espírito e falarei palavras de en-
corajamento. (Fim da mensagem de Jesus.)

141. (Mamãe:) Não é excitante o Senhor
nos dar nosso próprio hino nacional! Obrigada,
Querido, pelo seu maravilhoso presente direto
do Céu. Sei que provavelmente estão todos
ansiosos para ouvir essa canção, querida Famí-
lia, de modo que não tomarei mais do seu tem-
po. Depois, por favor, dediquem um tempo a
ouvir o nosso precioso Marido, pois Ele prome-
teu que tinha mais a dizer-lhes pessoalmente.
Peter e eu os amamos muitíssimo e oramos que
esta Celebração da Família tenha sido incrível
para vocês! Oramos por vocês diariamente.

Com muito amor e orações pelo nosso gran-
de e promissor futuro em contato,

Mamãe

(Obs.: Se conseguiram baixar a música in-
titulada Canção da Vitória, do site só para
membros, por favor toquem-na. Depois de ou-
virem a música quantas vezes quiserem, por
favor tomem tempo para ouvir o Senhor em
profecia.

Para quem não tiver como baixar a músi-
ca, segue-se a letra para lerem. Até à Celebra-
ção, se Deus quiser, todos os Lares já deverão
ter recebido uma fita com a música gravada.
Glória ao Senhor!)

Canção da Vitória

A noite já caiu, como uma nuvem sobre a
terra.
Mais do que nunca, fortaleça a nossa fé,
Senhor.
Pegue nossos corações, em dedicação
eterna.
Pra levar Suas palavras e Seu Amor.

Fascinados pela luz das promessas que são
dadas,
As chaves do Seu reino Você entregou em
nossas mãos.
Agora é a hora, honra e glória,
Temos nas mãos Seu grande poder.

Refrão:
Venham! Vamos lutar, juntos marchar, ao
nosso destino.
Sempre avançando com fé e em união
Com um só coração proclamar, todos uni-
dos,
A canção da vitória vamos entoar.

2a Estrofe
Hoje a Você, Jesus, entregamos nossas vi-
das.
Você é a nossa força,
Vamos conquistar.
Fiéis até o fim, seguiremos dia a dia.
Até que as nações
E todos os corações
Possam ver o Seu Amor brilhar!

Repete refrão:

Ponte:
Suas promessas nos dão força
Para tudo conquistar
Mesmo se a nossa fé se abalar!
Sua chave vou usar
E aos cativos libertar.
Sobre o mal vamos ganhar
Com o Seu poder!

Repete refrão


