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Análise do Ano 2000
Peter

Querida Família,

DEUS ABENÇOE A TODOS! Cada um de
vocês é muito precioso para a Mamãe e eu.

Muito obrigado por darem tudo de si para o
Senhor neste ano que passou, por terem dado a
vida pelos irmãos e pelas ovelhas a quem minis-
tram. Estamos super orgulhosos de vocês! Vo-
cês renunciaram a casas, terras e tantas outras
coisas por amor ao Senhor, que ficamos sim-
plesmente admirados em ver quanto se dedi-
cam a Jesus cada dia das suas vidas.

2. Com a era de ação à nossa frente, esta-
mos escalando cada vez mais alto. Iremos para
outros lugares e haverá novos rebanhos de
ovelhas dos quais cuidarmos e alimentarmos,
de modo que estamos muito gratos por cada um
que se comprometeu a enfrentar o “vento e o
frio” dos novos desafios que o Senhor nos re-
servou nesta época emocionante da história da
Família. Vocês são verdadeiros homens e mu-
lheres da montanha!

3. Nestes últimos dois anos a Família so-
freu mudanças de grande porte, que causaram
um impacto monumental em todos nós: a S2K e
a visão da Contato/follow-up. Juntos, estes dois
passos do Espírito nos colocaram num cami-
nho que nos fez começar a dar mais fruto do
que nunca. Ambos foram essenciais para des-
lanchar a era de ação. A S2K ajudou cada mem-
bro a reavaliar a sua fé e posição na Família, e a
tomar uma decisão quanto ao seu lugar de ser-
viço. Como resultado, desde o último ano te-
mos uma Família muito mais forte.

4. A visão da Contato e de fazer follow-up
espalhou-se ao redor do mundo, e os membros
da Família estão fazendo mais follow-up do que
nunca. O programa Contato começou a dispa-
rar, e em certos lugares onde ainda não está
disponível, as ovelhas são alimentadas com a
Palavra de Deus de todas as formas possíveis
no idioma local. Começamos uma revolução de
alimentar as ovelhas! Elas estão sendo alimen-
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tadas e cuidadas, o que tem surtido um efeito
maravilhoso no mundo inteiro.

5. Como lerão mais adiante nesta BN, o Se-
nhor iguala a Família durante este período a
um vagalhão que está ganhando força e veloci-
dade. Cada dia, quando vocês acordam de ma-
nhã e resolvem que vão se dedicar 100% à nova
visão da Contato que Ele nos deu, estão acres-
centando força e velocidade a este vagalhão.
Se Deus quiser, logo logo vamos inundar o
mundo com a Palavra do programa Contato, que
resultará em mais discípulos, que depois trarão
outros para nos ajudarem a cumprir a Grande
Incumbência. Chegou a hora! É emocionante, e
a bola de neve começou a rolar. Vocês, aí no seu
cantinho, estão concretizando esta visão.

6. Está acontecendo, pessoal! A era de ação
chegou, e esta BN lhes dará uma visão geral da
ação, com notícias, vitórias, estatísticas e mi-
lagres do mundo todo! Mas as notícias que da-
mos aqui não passam de uma minúscula parte
de tudo o que a Família está fazendo, e cada
membro em cada Lar contribui para isto. Há
muito mais que não tivemos condições de com-
pilar e incluir aqui, e se tivéssemos pedido a
cada Lar para nos dar um relatório para esta BN,
teríamos centenas, se não que milhares de pági-
nas! Mas esperamos que desfrutem destes des-
taques, que representam apenas parte de tudo
o que a Família está realizando, e isto inclui você!
Você tem parte em cada uma destas realizações,
em cada vitória, em cada testemunho, em cada
avanço, em cada pequeno progresso, porque
você faz parte da Família.

7. Cada um de vocês, fazendo o trabalho do
Senhor onde se encontra, compõe a Família.
Portanto, agradecemos a você por possibilitar
esta obra! Obrigado por obedecerem ao chama-
do do Senhor de pregar o Evangelho a cada
criatura e de fazer discípulos de todas as na-
ções. À medida que aceitam o desafio do Se-
nhor, colocam Suas promessas à prova, fazem
“contato” e põem a sua fé em ação, o Senhor
cumpre as Suas promessas de bênçãos e de pros-
peridade, tanto para cada um como para a Famí-
lia em geral, de maneiras novas e grandiosas.
Jesus já começou a cumprir as promessas feitas

para a era de ação. Ele nunca falha!
8. Antes de entrarmos nas notícias e vitóri-

as de 2000, gostaria de fazer um agradecimen-
to especial a todos que ajudaram na confecção
desta BN, enviando-nos notícias, estatísticas e
relatórios. (A menos que seja indicado o con-
trário, as estatísticas desta BN abrangem o perí-
odo de novembro de 1999 a novembro de 2000.)

Relatório dos
escritórios da Contato!

9. Vamos começar dando uma olhada no pro-
gresso feito em termos do programa Contato,
começando com os relatórios e notícias de cada
escritório, para vermos como estamos e o que
realizamos.

10. Montar os cinco escritórios do progra-
ma Contato que temos hoje, foi um grande em-
preendimento pioneiro que, embora tenhamos
começado em 1999, continuou a se alicerçar e
a crescer no decorrer do último ano. Tem en-
volvido muito aprendizado, oração, empenho e
trabalho árduo. Deus abençoe os membros de
cada escritório da Contato, pois têm feito o
melhor que podem para suprir às suas respecti-
vas áreas o serviço de assinatura das revistas,
revenda de materiais, etc., enquanto aprendem
os pormenores técnicos e legais para adminis-
trarem suas empresas. Têm surgido muitos obs-
táculos para serem superados, e o Inimigo tem
lutado cada um desse escritórios e sua equipe.
Mas eles têm agüentado firme e feito um traba-
lho maravilhoso. Deus os abençoe! E estão de-
terminados a encontrar novas e melhores ma-
neiras de servir aos assinantes e a vocês, distri-
buidores e testificadores de linha de frente!

11. Agora que os escritórios da Contato
estão mais estabelecidos, temos condição de ex-
pandir o programa, e montaremos novos escri-
tórios em 2001. Um na Colômbia e no Chile,
para servirem à América do Sul (o escritório no
México foi montado em princípio para servir a
América do Sul, mas devido à sua localização,
tem sido difícil cumprir essa tarefa). Taiwan e o
Japão estão planejando abrir escritórios para o
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idioma chinês e japonês. O escritório para a
Europa e África talvez se mude para a África do
Sul para estar mais “perto da ação”, visto que a
maioria dos assinantes se encontram na África.
Estamos também procurando maneiras de su-
perar dificuldades quanto à localização dos es-
critórios, para podermos servir melhor os paí-
ses de língua inglesa que não têm um escritório
da Contato, tal como alguns países africanos
onde temos vários Lares, as Filipinas, etc.

12. As revistas Contato também estão sen-
do traduzidas em outros idiomas, graças ao tra-
balho árduo de alguns membros da Família que
aceitaram este encargo! Se Deus quiser, algu-
mas revistas Contato nesses idiomas estarão à
disposição dos Lares para follow-up, embora
talvez no momento não seja viável estabelecer-
mos um programa de assinaturas nesses idio-
mas. Dado os nossos limitados recursos, temos
que nos concentrar primeiro nas regiões onde
há um maior número de Lares onde se fala a
mesma língua, apesar de que esperamos conti-
nuar expandindo com o tempo.

13. Por favor, continuem orando pelos es-
critórios do Contato, pois eles formam a estru-
tura que possibilita esta revolução de Contato.

■ Contato na Índia — Penny
14. Este foi um ano de crescimento em vári-

os sentidos! Dois “novatos” vieram para esta
equipe, e depois dois adolescentes seniores
também se juntaram às nossas fileiras, trazendo
variedade e tornando-a mais interessante.

15. Em junho de 2000, os Lares aceitaram o
desafio, e houve um salto no número de assina-
turas. Foi de 30 assinaturas por mês nos 9 me-
ses anteriores, a 144 por mês. Recebemos teste-
munhos de como o Senhor abençoou os que
obedeceram, e depois, “Fazer Contato” foi tão
contagioso que recebemos mais de 700 assina-
turas em outubro — e quase o dobro no mês de
novembro!

16. O primeiro prêmio dado pelos WS, um
computador novinho em folha, foi alegremente
recebido pelo Lar Rose Garden, o brilhante dos
primeiros seis meses. O Lar de Serviço de Ban-
galore e o Lar Rose Garden, receberam 500 e 350

dólares respectivamente como prêmio pelo se-
gundo período de seis meses. Até o TRF de
novembro tínhamos 3.383 assinantes! Até ago-
ra já distribuímos mais de 15 mil revistas Conta-
to no ano 2000.

17. O Senhor foi fiel em nos lembrar de pres-
tarmos um atendimento personalizado, e que o
ditado “o cliente sempre tem razão” — no nos-
so caso os Lares — deveria ser o nosso lema.
Graças a Deus tudo tem corrido bem, apesar de
alguns arquivos terem sido enviados para o lu-
gar errado ou se perdido no ciberespaço. Outro
fator chave para nosso sucesso foi a comunica-
ção constante com os Lares através de boletins
informativos, mensagens e bilhetes personali-
zados em cada comunicação que enviamos. Tem
compensado de várias maneiras, pois assim
mantemos a visão de uma grande Família.

18. Este ano fomos abençoados com a visi-
ta de Francis [dos WS] que nos ajudou incan-
savelmente com o novo programa de computa-
dor que vamos estar usando. Como podem ver
pelas estatísticas mencionadas acima, depois
disso as coisas começaram a acontecer. Deus
abençoe os nosso fiéis VSes que tomaram a era
de ação pelos chifres trabalhando no sentido
de “fazerem Contato” durante as suas visitas.
Certamente temos visto os resultados em cada
lugar por onde eles passaram!

19. Quanto aos outros materiais do Conta-
to, distribuímos todos os Segredos para o Su-
cesso que recebemos! (No princípio, em maio
de 2000, íamos encomendar 5.000 exemplares. A
demanda aumentou, mas não tínhamos certeza
até que ponto chegaria, mas até ao final do ano
já tínhamos encomendado 30 mil!) Distribuímos
tudo o que tínhamos em estoque do livro Ouse
Ser Diferente, Versículos-Chave da Bíblia e
Manual da Bíblia. Com amor, Jesus é outro
best-seller, e Apascente os Meus Cordeiros foi
um sucesso tal que vendemos as 300 coleções
há meses. (Dos WS: Estamos preparando uma
versão revisada do Apascente os Meus Cordei-
ros.)

20. Quando achamos que as coisas iam co-
meçar a acalmar e entrar numa rotina, nos ofere-
ceram um novo produto: os cartões CD de Na-
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tal. Cartões CD de “Natal”? Na Índia, um campo
que não é cristão? Hummm... Pensamos em tal-
vez encomendar uns 500 por fé, ah! Quando
menos percebemos estávamos encomendando
3.000, e então nossa fé aumentou para 6.000, e
logo para 10.000. À medida que a nossa fé au-
mentou, aumentaram-se os pedidos, e não de-
morou muito e já tínhamos vendido tudo!

■ Conéctate/MSC, escritório do
México, por Rose-Marie

21. Desde que mandamos o nosso primeiro
envio em outubro de 1999, o número de endere-
ços, tanto das assinaturas como para recebe-
rem as três revistas gratuitas tem aumentado
muito. Em novembro último tínhamos 100 assi-
nantes, sendo que este mês passou para 510 e
está aumentando! No total já recolhemos mais
de 2.000 endereços, entre assinaturas e envios
gratuitos.

22. Enviamos revistas Conéctate/Activated
para 34 países.

23. No princípio de janeiro de 2000 começa-
mos a fusão com o Service Center do México
(MSC). Em julho, já como uma empresa única,
lançamos o “serviço de pedido e entrega no
mesmo dia” para os Lares que servimos no
México e América Central. Foi uma grande no-
vidade para o CS, que antes recebia encomen-
das de duas em duas semanas. Com isto au-
mentaram imediatamente os pedidos de materi-
al de testificação.

24. Em setembro, como resultado de quatro
reuniões da Conéctate feitas em agosto, o nú-
mero de assinaturas e envios gratuitos da re-
vista, assim como as vendas [de materiais] do
Service Center no México dispararam e bateram
o recorde. Foram mais de 90 pedidos só naquele
mês, em comparação com os 25 pedidos men-
sais de antes — um aumento de 260%! No prin-
cípio de novembro, fizemos uma oferta especial
de cartão CD de Natal ao Lares, e na primeira
semana eles encomendaram mais de 5.000. Até
agora os Lares já encomendaram cerca de 21 mil
cartões CD. Está tudo indo de vento em popa, e
a Família cada vez mais “fazendo contato”, com
as revistas e os materiais!

■ Activated  da Europa e África —
pela equipe do escritório do
Contato na Europa

25. Este ano foi bem emocionante e gratifi-
cante para todos nós da Activated da Europa/
África! Foi o nosso primeiro ano inteiro de Acti-
vated!, além de nosso primeiro ano administran-
do uma empresa registrada.

26. Embora o começo tenha sido lento, o
número de assinaturas aumentou um pouco, e a
média mensal de dezembro de 1999 a novembro
de 2000 tem sido de 62 assinaturas e 79 envios
gratuitos por mês. Um fenômeno para nós tem
sido o apoio que temos recebido da Família para
o “Fundo para as ovelhas africanas”. Através
dele existe um patrocínio de assinaturas para
africanos que não têm condições de pagar pe-
las revistas mas para os quais elas decidida-
mente seriam uma bênção. Desde o início desse
programa, recebemos donativos para 521 assi-
naturas, sendo que 338 pessoas estão receben-
do suas revistas mensalmente e o restante dos
pedidos ainda estão sendo processados. Os que
recebem essas assinaturas patrocinadas estão
muitíssimo agradecidos a todos vocês que lhes
possibilitaram receber a Palavra desta forma.
Muito obrigado por nos ajudarem a alimentar
as ovelhas.

27. Desde que o nosso escritório entrou em
funcionamento em meados de 1999, distribuí-
mos um total de 14.814 revistas Activated em
inglês, tanto através de envios como da venda
direta a membros da Família. Também manda-
mos 331 envios da revista em português. Faze-
mos envios agora para 71 países e temos 823
assinantes.

■ Activated nos EUA —Trust
28. Este foi um ano de mudanças para o nos-

so escritório. Em novembro do ano passado fe-
chamos nosso pequeno Lar “anexo” da Activa-
ted e nos juntamos à equipe do Lar LAMB, em
Los Angeles, combinando forças para o grande
trabalho à nossa frente. Em maio de 2000 nos
mudamos novamente e agora estamos com a
equipe do Service Center dos EUA. Moramos
em duas casas e trabalhamos juntos no mesmo
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escritório.
29. Dirigimos um seminário do programa

Contato em setembro de 2000, que ajudou to-
dos nós a abraçarmos essa visão. (Acabamos
de terminar um vídeo de seis horas sobre essa
reunião. Estará à disposição dos Lares para que
todos possam partilhar dos testemunhos, ins-
truções e aulas, pois ajudam a aumentar a nos-
sa visão.) Desde o seminário, o número de assi-
naturas triplicou, e ouvimos dizer que muito
Lares começaram a oferecer aulas bíblicas e ini-
ciaram grupos de Contato com as suas ove-
lhas.

30. Nos últimos 12 meses mandamos 6.038
envios da revista— 2.933 para assinantes e o
restante foram as revistas gratuitas para aque-
les que ficaram salvos através da testificação
da Família.

31. Também montamos estandes em duas
feiras — um na Christian Home Educators Con-
vention (Convenção de Educadores em Casa
Cristãos), e outro na Latino Book and Family
Fair (Feira de Livros e da Família Latina). Envi-
amos também representantes à maior feira de
livros dos EUA, onde exibimos alguns dos nos-
sos. Aprendemos muito sobre o marketing do
nosso material, e graças a Deus vimos quais
modificações ajudariam a aumentar a distribui-
ção, a necessidade de catálogos e materiais pro-
mocionais.

■ Contato, escritório do Brasil
— Leila

32. O ano de 2000 marcou a verdadeira inau-
guração do nosso ministério Contato. Muda-
mos para um outro local, o que nos possibilitou
operarmos como uma empresa registrada. Nos
últimos 12 meses cadastramos 4.694 novos lei-
tores (para as três primeiras revistas), dos quais
449 tornaram-se assinantes. Enviamos aproxi-
madamente 17 mil revistas, mais de 1.000 CDs,
mais de 800 CD-ROMs interativos, mais de 300
fitas de vídeo, e vários livros, calendários, pôs-
teres, prospectos e folhetos, num total de
890.000 páginas.

33. Um destaque este ano foi nossa partici-
pação no retiro nacional, onde tivemos condi-

ções de promover o programa Contato e con-
seguir várias assinaturas. Recentemente come-
çamos a impressão das revistas do segundo ano
(revista 16 em diante). As metas para 2001 in-
cluem acrescentarmos matéria local nas tradu-
ções da revista (possivelmente artigos em mol-
duras), oferecer os livros tanto para os Lares
como para o público em geral, abrir um site em
português, e pioneirar novas idéias para aumen-
tar o número de leitores — principalmente de
assinantes.

Índia: Contato virou palavra
corriqueira nos Lares

34. (Peter:) Nossa Família na Índia fez um
trabalho incrível em apoiar a visão do progra-
ma Contato! Até agora os Lares na Índia têm
sido os brilhantes em assinaturas, e estão inun-
dando o mundo com a Palavra e a mensagem!
Deus abençoe vocês, queridos irmãos, que es-
tão realizando tudo isso! Estamos muito orgu-
lhosos de vocês, e de cada membro da Família
no mundo que está conseguindo assinantes e
alimentando as ovelhas. Está chovendo teste-
munhos, e estamos emocionados com tudo o
que o Senhor tem realizado através de vocês.

35. Segue-se um pouco da história de como
a Índia embarcou no Contato, e um pouco do
segredo de seu sucesso!

36. (Cephas, CRO:) Em abril de 2000, o cam-
po da Índia recebeu algumas profecias que lite-
ralmente mudou o rumo do serviço de cada mem-
bro. Seguem-se trechos dela:

37. (Jesus fala:) Vocês acham que já têm
pregado o Evangelho? Acham que [a Índia] já
foi saturada com a Palavra? É verdade, vocês já
pregaram a Palavra a muitos, mas mal começa-
ram, e ainda há muito pela frente. ... Esta terra
está madura, pronta, aberta e esperando o Meu
plano do Contato decolar. Este é um dos luga-
res onde este programa obterá mais êxito. À
medida que a Família pegar essa tocha e come-
çar a iluminar as pessoas dessa forma, elas se
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entusiasmarão e esse ardor aumentará e se es-
palhará até terem literalmente milhões de assi-
nantes! (Fim da mensagem de Jesus.)

38. (Cephas:) Até a data desta publicação,
temos na Índia 3.000 assinantes, e quase todas
essas assinaturas foram feitas nos últimos seis
meses. É fenomenal! Os Lares também distribu-
íram 22 mil exemplares de Segredos para o Su-
cesso, e parece que os cerca de 6.000 restantes
sairão em janeiro, se não antes. Entre o escritó-
rio do Contato e os Lares, foram distribuídos
mais de 10 mil livros e mais de 17 mil revistas.

39. Esse programa gerou união entre os La-
res e nas cidades, fundindo as gerações neste
campo. Reacendeu o fogo e o poder da nossa
testificação pessoal. Este fruto tem sido um cum-
primento de alguns conselhos e instruções in-
críveis que Papai nos deu em abril de 2000, par-
te de uma série de profecias que recebemos para
o campo da Índia. Seguem-se trechos:

40. (Papai fala:) O Senhor realmente ama
o povo da Índia. Ele ama a maneira simples mas
ao mesmo tempo fervorosa como anela por Ele.
Eles amam o Senhor com tamanho fervor e de
todo o coração que envergonha o Ocidente.
Deus os abençoe! ... O programa Contato vai se
expandir de tal forma nesta terra até virar uma
palavra corriqueira nas casas. Não estou brin-
cando! ... Gostaria de poder ajudá-los a enten-
der como vai ser grandioso! Mas vou simplifi-
car ao máximo: vai ser maior do que qualquer
outra atividade na qual a Família já se envol-
veu! Vai ser maior até do que o MWM ou qual-
quer outro ministério na rádio. Este ministério
vai rolar e varrer a Terra como um vagalhão! Vai
ser grandioso mesmo, tão grandioso que cada
lar na Índia e milhões de outras pessoas no
mundo vão ouvir falar do maravilhoso curso
chamado Activated!

41. Que nome maravilhoso para a era de
ação: Activated! Vai ativar tantas pessoas que
vocês vão ficar chocados e boquiabertos. Vão
olhar uns para os outros e perguntar: “O que
fizemos? O que dissemos? Foi você?” — e ve-
rão que foi obra do Senhor. Vão se sentir como

os apóstolos depois do dia de Pentecostes. ...
42. Mas tudo isso tem um preço, pessoal, e

o preço é buscar o Senhor e integrá-lO ao seu
dia-a-dia. Se quiserem que tudo isto aconteça,
vocês vão ter que pegar as novas armas e real-
mente começar a usá-las, caso contrário vão
perder a oportunidade de ouro que o Senhor
colocou na seu caminho, e não ouvirão quando
Ele disser: “Agora, vão agora,” e lhes disser
para darem uma mensagem a fulano de tal, e
para ligarem para beltrano. ...

43. Este será o maior ministério de todos os
tempos! E vai realmente sacudir o mundo! Che-
gou a hora, pessoal! Oh, Jesus, estou tão emo-
cionado! É como um sonho que se torna reali-
dade. Deus abençoe vocês, missionários, que
estão dando a Palavra. Vocês estão realizando
os meus sonhos! (Fim dos trechos da mensa-
gem de Papai.)

44. (Cephas:) Deus abençoe os irmãos na
Índia. Embora parte do conselho tenha sido
muito inspirador, desafiador, encorajador e edi-
ficante, havia também advertências, instruções
e lembretes expondo a condição espiritual do
trabalho na Índia de modo geral. O Senhor sali-
entou especificamente o que chamou de “fo-
gos de desunião, de preguiça, de inatividade,
de medo, de sentimentos feridos, de rancores e
mal-entendidos, de contendas, de familiaridade
e de orgulho”. A Família na Índia se comprome-
teu a unir-se e combater qualquer coisa que
possa atrapalhar tudo o que o Senhor prometeu
fazer.

45. Nossos VSes tão sacrificados passaram
a maior parte do ano visitando os Lares, inci-
tando-os a darem ouvidos e seguirem o conse-
lho nas Cartas da S2K. Seu exemplo de “fazer
contato” ajudou os Lares a seguirem nesse ca-
minho. Eles fizeram workshops sobre o progra-
ma Contato nas cidades que visitaram, inspira-
ram os jovens com reuniões especiais e progra-
mas para promover o Contato —tudo recebido
com grande entusiasmo. Os jovens reagiram es-
tabelecendo eles mesmos metas e empenhan-
do-se em fazer do Contato a maior “onda” na
Índia — e conseguiram!
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46. Os irmãos envolvidos no ministério para
surdos, junto com os nossos irmãos surdos,
catacumbas, membros externos e discípulos
surdos, também estão lançando um ataque em
todas as direções para fazerem o que lhes cabe
para promoverem a Contato. Estamos na expec-
tativa, pois quando os nossos irmãos surdos
forem ao ataque nesse sentido, vamos decolar
e atingir novas alturas! Nossos preciosos dis-
cípulos, catacumbas e membros externos sur-
dos têm sido vitais no trabalho, ganhando mi-
lhares e milhares de almas e distribuindo milha-
res dos nossos lindos pôsteres cada ano. Eles
continuam sendo os nossos brilhantes, e esta-
mos na expectativa de que vão responder ao
chamado de fazer do Contato uma palavra cor-
riqueira na Índia.

47. Muitos dos nossos membros externos e
amigos cresceram tremendamente como resul-
tado do Contato. Agora eles estão recebendo
mais carne da Palavra e crescendo espiritual-
mente, ao ponto de alguém de outro campo que
visitou um dos Lares na Índia recentemente
comentar nunca ter visto tamanha profundida-
de e maturidade espiritual nos nossos amigos e
contatos, glória ao Senhor!

48. Queremos dar toda a glória e louvor ao
nosso amoroso Marido, Salvador e Rei. Nós ver-
dadeiramente não teríamos condições de fazer
tudo isto no ano que passou sem as Palavras e
as sementes do Senhor que nos dão vida. Esta-
mos também muitíssimos gratos à nossa rainha
e rei, e a todos os seus maravilhosos ajudantes,
que supriram o pastoreamento e conselhos ne-
cessários para nos ajudar a dar o fruto que o
Senhor queria que déssemos.

49. (Peter:) Deus abençoe todos vocês ao re-
dor do mundo que pegaram a febre do Contato!
É maravilhoso vê-los alimentando as ovelhas,
dando-lhes a verdade e as palavras que mudarão
a sua vida para sempre. Os WS estão trabalhan-
do a todo vapor para suprir-lhes mais materiais
para isso. Estamos preparando as apostilas do
Curso de Treinamento Contato, que vocês po-
derão usar para ensinar pessoalmente os seus
convertidos, e deveriam estar nas suas mãos em
meados deste ano. Enquanto isto, à medida que
as aulas e materiais são finalizados, nós os esta-
mos colocando no site só de membros. Por favor
orem pelos que estão trabalhando nisso, pois é
um empreendimento colossal.
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Nosso Departamento Contato/
Publicações GP nos WS

50. Deus abençoe o nosso departamento da
Contato/GP tão trabalhador, que tem labutado
muitíssimo e se saído super bem no seu traba-
lho, ajudando-nos a concretizar a visão da Con-
tato, produzindo a revista mensalmente assim
como uma infinidade de outros materiais. São
uma equipe pequena com muito a fazer — mais
do que dão conta — portanto, por favor, lem-
brem-se deles nas suas orações diárias.

51. Estamos vibrando ao ver como a Conta-
to está pegando, e podemos contar com mila-
gres e sucessos cada vez maiores e mais gran-
diosos nesta era de ação, conquanto permane-
çamos desesperados para alimentarmos as ove-
lhas. Por favor continuem fazendo a sua parte
para que o programa Contato seja um sucesso,
colocando as revistas mensais e os livros GP
nas mãos de cada pessoa que encontrarem!
Acho que vão ficar inspirados ao lerem o que a
nossa equipe GP tem realizado, como o Senhor
está guiando, e o que estamos preparando para
o ano que entra. E é só o começo, pessoal!

52. (Da equipe Activated/GP:) A Activa-
ted decolou na Índia este ano, e o fogo também
está pegando em outros lugares. Foram organi-
zadas reuniões pelos líderes do México e EUA,
que contaram com a participação de represen-
tantes de praticamente todos os Lares. Isso aju-
dou a promover o follow-up e a visão de alimen-
tar as ovelhas naquela parte do mundo! Muitas
assinaturas têm sido patrocinadas para a África
através do escritório da Europa/África, o que
também é uma super bênção!

53. A Família vendeu um total de 5.628 assi-
naturas da Activated entre novembro de 1999 e
novembro de 2000, a maioria nos últimos me-
ses, como evidencia os seguintes gráficos. A
tendência a aumentar é muito inspiradora!

54. Como resultado de informações recebi-
das do campo, começamos, a partir do número
13, a mudar o visual das capas da revista e me-
lhoramos a qualidade do papel para elas serem
mais atraentes. Também refizemos as capas e
parte da diagramação gráfica das revistas nº1,
que foi reimpressa com um papel de melhor qua-
lidade. E quando as revistas 2 a 12 estiverem
prontas para reimpressão (ou seja, os estoques
atuais estiverem baixos), também mudaremos as
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capas usando o novo estilo.
55. De modo a recebermos mais feedback

em relação aos materiais GP que produzimos,
criamos um site interno onde membros dos es-
critórios da Contato e outros, podem fazer co-
mentários sobre os novos produtos GP enquan-
to ainda estão em fase de produção. Esperamos
que esta troca de idéias e informações ajude-
nos a realmente acertar o alvo em termos de
novas e futuras produções.

56. Este ano foram produzidos vinte e sete
novos livros GP, revistas e materiais de áudio!
O maior sucesso de todos foi provavelmente os
cartões CD de Natal, produzidos originalmente
no Brasil no Natal passado e distribuído no
mundo inteiro este ano em inglês, espanhol e
português. Cerca de meio milhão de cartões fo-
ram produzidos até agora para este Natal, e pa-
rece que serão todos vendidos! Vamos expan-
dir este produto tão bem-sucedido, produzindo
cartões-CD para diferentes ocasiões e público.
Fiquem ligados!

57. Outro grande sucesso foi o calendário
Segredos para o Sucesso, que explodiu na Ín-
dia. Imprimimos 40.000 calendários este ano, a
maioria dos quais será distribuída no final do
ano, se Deus quiser. Planejamos acrescentar
outros produtos à linha do Segredos para o
Sucesso, como uma agenda e possivelmente
outras coisas — particularmente para a Índia,
onde o povo gostou muito. Produzimos várias
histórias dos livrinhos Ler e Crescer, tanto no
formato pequeno de bolso como no formato
grande (A4) com capa dura para distribuição
comercial. Novos títulos produzidos este ano
foram “Needy and Greedy,” “Jimmy’s Lamp,” e
“Good Morning, Grandpa Grumpy”.

58.  O CD GP Always também foi lançado
este ano e obteve boa aceitação até agora! Deus
abençoe o JAS, que fez um trabalho maravilho-
so na gravação desse disco — um verdadeiro
trabalho de amor! E o CD Grandes Aventuras
—um best-seller — fez uma plástica e ganhou
uma nova capa e algumas novas canções (para
substituir as que não eram propriedade da Fa-
mília).

59. A produção de publicações GP não seri-

am possíveis sem a ajuda de Sam e Greg, nossa
equipe de impressão na Tailândia (entre muitas
outras responsabilidades que eles têm). Eles têm
participado bastante em cada detalhe necessá-
rio para levar as publicações da fase de prepa-
ração à impressão, e tiveram participação em
cada publicação produzida em inglês para o GP
nos últimos dois anos — além do CD interativo
e os cartões CD de Natal — e também imprimi-
ram as revistas Contato em espanhol e outros
livros.

60. (De Sam e Greg, equipe de impressão
da Tailândia:) Nós certamente sentimos em pri-
meira mão a realidade da era de ação, principal-
mente nos últimos meses. Durante os últimos
dois anos, a impressão e envio das publicações
GP têm aumentado regularmente. Aos poucos
temos nos adaptado, aprendido maneiras de
agilizar a produção através de todos os passos
necessários — desde o recebimento dos arqui-
vos vindos das equipes de publicações GP até
à impressão dos livros e envio aos escritórios e
PPCs.

61. Por volta de julho ou agosto deste ano,
começamos a sentir que a nossa carga de traba-
lho aumentaria consideravelmente até o final do
ano, e o Senhor indicou que deveríamos nos
preparar para isto conseguindo um depósito
maior. Ele nos guiou a um prédio consideravel-
mente maior, de ótima localização e supriu um
telefone, um fax, um computador e e-mail, um
serviço de mensageiro local, etc. De certa forma
foi um passo de fé para nós, pois não tínhamos
como saber o quanto a nossa carga de trabalho
aumentaria. Agora, olhando para trás, vemos
que fizemos a transição bem a tempo.

62. Enquanto escrevíamos este relatório,
nosso “novo e grande depósito” está quase
abarrotado com toneladas e mais toneladas de
lindas publicações. A gráfica que trabalha para
nós tem 14 livros e revistas, dentre novos e re-
impressões, em vários estágios de produção.

63. Entre janeiro e agosto deste ano, envia-
mos 19 carregamentos de revistas e livros para
12 países, perfazendo um total de 21 toneladas
e um volume de 45 metros cúbicos. Nos últimos
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três meses e meio, de setembro ao início de de-
zembro, enviamos 55 carregamentos de livros,
revistas e CDs a 23 países, num total de 35 tone-
ladas e 68 metros cúbicos.

64. O total de carregamentos enviados ao
inteiro este ano foi de 74 (113 metros cúbicos,
ou 56 toneladas) de novos livros, revistas e CDs
GP. Enviamos um total de 650 mil livros, revistas
e CDs este ano!

65. Muito obrigado pelas suas orações por
toda esta impressão e envio. Estamos super
agradecidos. (Fim dos comentários de Sam e
Greg.)

66. (Equipe Activated/GP continua:) No to-
cante ao marketing, a equipe da Aurora montou
estandes em feiras em Londres, Bologna, Hara-
re, Frankfurt, Guadalajara e Chicago (neste caso
apenas participamos, sem um estande), onde
estiveram presentes representantes dos escri-
tórios da Contato e outros membros da Família.
Muita gente adquiriu os nossos produtos, vári-
os negócios foram fechados para o marketing
dos mesmos, e estamos trabalhando para fe-
char muitos outros possíveis negócios. Por fa-
vor orem por isto!

67. Não deixem de conferir a nova seção da
Activated no site só para membros. Ali encon-
trarão mais testemunhos e estatísticas, podem
baixar aulas, os últimos materiais GP e muito
mais! Estamos sempre acrescentando muita coi-
sa lá, não percam!

68. Também estamos trabalhando para mudar-
mos completamente o site da Activated
(www.activated.org) , expandindo-o para tornar-se
um site “comunitário” para os nossos membros da
Activated (e outras ovelhas), com muita Palavra, tes-
temunhos e outras coisas bem legais! Por favor orem
para que possamos lançar este site e colocá-lo no ar,
visto que a equipe da Web tem muito trabalho.

Cartões-CD de Natal:
um sucesso!

69. (Peter:) Embora a distribuição de mate-
riais de Natal esteja apenas começando agora,

já estamos recebendo relatórios contando como
os cartões-CD estão vendendo bem — em dife-
rentes partes! Seguem-se algumas reações re-
cebidas até agora:

Sam, Ruth, Meekness e Ben, Botsuana
70. Os cartões-CD tem saído muito bem

em Botsuana, na África! Eles são sem
dúvida como o clima aqui: quentes! (49ºC
o F outro dia!)

71. Depois do dia de oração para a tes-
tificação de Natal, as coisas começaram
a rolar. No primeiro dia, vendemos 100 car-
tões-CD; no segundo dia, 105, e não pa-
raram desde então. Um dos nossos con-
tatos, um cristão negro muito doce do Qu-
ênia que trabalha numa imobiliária, ficou
tão inspirado com os cartões-CD que le-
vou 100 na hora. Ele quer dá-los aos seus
clientes, amigos e parentes, praticamen-
te todo mundo. Raramente alguém recu-
sa esses cartões, e se as pessoas não
têm o dinheiro na hora, sempre nos pe-
dem para voltarmos no dia seguinte. Vol-
tamos, e elas sempre adquirem alguns.
Deus abençoe a equipe que pioneirou este
produto — com certeza é um sucesso.

72. Até agora distribuímos 3.000! Des-
cobrimos que o segredo é oferecer a todo
mundo, e continuar oferecendo. Temos
distribuído em hospitais, pronto-socorros,
lojas, hotéis, empresas, para empresári-
os, secretárias, em gráficas, em super-
mercados e em estacionamentos, cre-
ches, shopping centers, lanchonetes, etc.
Este é o nosso Natal mais excitante de
todos, e o melhor até hoje!

Joanna, EUA
73. A testificação deste Natal começou

a esquentar, e nos nossos primeiros dois
dias fora, Claire (de 8 anos) passou 50
cartões-CD sozinha! Sempre que eu apa-
recia para ver se ela precisava de ajuda,
ela me mandava embora! Hmmm! Seja
como for, ela adorou! Mike (11) também se
saiu muito bem, e aprendeu verdadeira-
mente a “correr atrás”
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Tito, Activated Europa/África
74. Só temos 240 dos 7.200 cartões-

CD que encomendamos! Os Lares enco-
mendaram virtualmente todo o nosso es-
toque em menos de um mês.

75. Alguns clientes comentaram que te-
riam comprado em grandes quantidades
para as suas lojas se lhes tivéssemos
oferecido antes. Parece que muitas em-
presas começam a preparar os seus es-
toques para o Natal e fazem suas com-
pras em janeiro. Uma companhia aérea
queria ter comprado os cartões para da-
rem de brinde, colocando-os atrás de cada
assento para os passageiros da primeira
classe. Decididamente este produto é ím-
par e tem muito potencial!

Sweetie, CRO, Taiwan
76. Depois de ouvirmos os testemu-

nhos emocionantes de como os cartões-
CD fizeram tamanho sucesso na América
do Sul ano passado, nossa fiel equipe do
PPC de Taiwan produziu um cartão-CD de
Natal em chinês, e os Lares os estão dis-
tribuindo agora. A época de Natal está ape-
nas começando, mas parece que os car-
tões-CD já estão fazendo um grande su-
cesso! Esperamos que este seja apenas
o começo de um renovado ataque na dis-
tribuição de materiais aqui em Taiwan!

Lar nos EUA
77. Adquirimos os cartões-CD de Natal

da Activated para enviar para todos os nos-
sos colaboradores e temos recebido al-
gumas reações muito doces. Segue-se
uma:

78. “A última coisa que es-
perava era receber
um presente de vo-
cês, mas para minha
surpresa recebi o
seu CD de Natal faz
uns dois dias. Muito
obrigado. Tenho cer-
teza que vou gostar,
pois tem algumas
das minhas canções

favoritas de Natal. Mais uma vez obriga-
do.!

79. Dois dos nossos amigos expres-
saram surpresa e gratidão pelo presente.
Custou-nos muito pouco em comparação
com o que a maioria das pessoas pensa
quando pensam em comprar um CD. É
um presente que elas levam a sério.

Abner, Taiwan
80. Os novos cartões-CD de Natal es-

tão saindo muito bem, pelo que ouvimos.
Muita gente fez vários pedidos para rea-
bastecer seus estoques. Está provando
ser um material quente neste Natal. Nos-
so Lar passou cerca de 700 deles mês
passado e se Deus quiser vamos passar
mais do que isto neste dezembro. Ouvi-
mos que Matthew e Mercy passaram mais
de 1.000 mês passado!

De Esther, Durban, APC africano
81.  Encomendamos 10.000 cartões-

CD por fé e em duas semanas estavam
esgotados, de modo que oramos sobre
outra encomenda. Embora já estivesse
mais próximo do Natal, o Senhor nos mos-
trou para irmos em frente. Pedimos 4.800
e antes de chegarem já estavam todo ven-
didos!

82. Abordamos as principais cadeias
de lojas e também lojas menores, e o re-
torno foi ótimo. Recebi uma ligação hoje
do comprador da empresa AS, de cartões,
(eles têm a maior rede de lojas de car-
tões, “Cardies”, e distribuem para todas
as grandes redes de lojas do país). Ele
virá a Durban semana que vem e marcou
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uma hora para me ver sobre o Natal que
vem e a distribuição de qualquer outro car-
tão que tenhamos.

Estatísticas de
Testificação de 2000!

83. (Peter:) Se você está se perguntando se
nós, a Família, estamos ou não fazendo o traba-
lho, confira estas estatísti-
cas! Ainda estamos progre-
dindo, dando a mensagem, e
usando os novos materiais e
métodos para fazermos isto!
A nossa recompensa é a sa-
tisfação de sabermos que es-
tamos cumprindo a incum-
bência que recebemos do
nosso Marido de “irmos por
todo o mundo e pregarmos o
Evangelho a toda a criatura!”

■ Testificação e
almas ganhas

84. A Família continua à
altura do seu chamado de ga-
nhadores de alma e organi-
zação missionária, tendo tes-
temunhado pessoalmente a
cerca de 8 milhões (7.867.097)
de pessoas, e ganhando o
incrível número de 1,1 milhões
delas (1.085.112) ano passa-
do! Ou seja, mais de uma en-
tre cada oito pessoas (12,5%)
para quem os membros da
Família testemunharam pes-
soalmente no ano passado
foram salvas!

85. Comparando as nos-
sas estatísticas de testifica-
ção pessoal e almas ganhas
do ano 2000 com 1999, hou-
ve um aumento de 10% na
testificação pessoal. Isto co-
loca o ano 2000 em nono lu-

gar na história da Família! Em 2000 o número de
almas ganhas foi um pouco menor (10%) do que
em 1999, mas as 1,1 milhões de almas ganhas
este ano ainda estão entre os primeiros dez lu-
gares nos nossos 32 anos de existência!

86. Os países onde ganhamos a maioria das
almas em 2000 foram o México (271.595), Ín-
dia (160,066) e Brasil (131,562), responsáveis
por mais da metade to total de almas ganhas
para o Senhor. Os primeiros colocados na cate-
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goria almas por adulto
foram Moçambique
(com uma média de 117
almas por adulto cada
mês), México (com uma
média de 58 almas por
adulto cada mês) e Al-
bânia (com uma média
de 57 almas ganhas por
adulto por mês) — cada
um ultrapassando de
longe a média mundial
que é de 12 almas por
adulto.

87. De modo geral,
cada adulto da Família
(16 anos para cima)
testemunhou em mé-
dia para 96 pessoas e ganhou em média 12 al-
mas por mês no ano 2000! Isto equivale a cada
adulto ter testemunhado pessoalmente para
mais de 3 pessoas por dia e guiado uma alma
para o Senhor a cada 2 dias! O que me dizem
disso em matéria de realizações?

88. Somando toda a testificação pessoal à
testificação em massa, através da rádio, TV, jor-
nais, show e outros ministérios públicos,  in-
cluindo almas ganhas e distribuição de literatu-
ra e de outros materiais neste ano, testificamos
para um total de 1,6 bilhões de pessoas! — Uma
porção equivalente a um quarto da população
da Terra, alcançada de alguma forma com o
Evangelho através da Família no ano 2000! Que
maneira de se começar um novo milênio! Vamos
continuar assim!

■ Literatura e distribuição
de materiais

89. A Família está passando a utilizar no-
vos métodos de distribuição, e concentrando-
se em novos materiais tais como as revistas
Contato, os livros GP e outros materiais, que
têm saído aos milhares, principalmente na Ín-
dia. Os cartões-CD fizeram um grande sucesso
na América Latina, e pegaram também em ou-
tras partes do mundo neste Natal!

90. Dada a modificação nos nossos métodos

e seleção de materiais, temos distribuídos me-
nos de uns tipos desde 1999, ao passo que a
distribuição de outros tipos de materiais au-
mentou vertiginosamente. Isto é evidenciado
pelo fato de que em 2000 a Família distribuiu a
quantidade fenomenal de 19,3 milhões exempla-
res de literatura e de outros materiais — 15 % a
mais que em 1999, ficando em segundo lugar
desde o início da Família!

91. Livros e folhetos aumentou de 11,4 mi-
lhões em 1999 para 14,8 milhões em 2000. Isto
representa um salto de 30% em literatura distri-
buída, e grande parte disso é resultado do mi-
nistério do Contato e da fidelidade daqueles
que o estão apoiando e distribuindo os novos
materiais que o departamento GP produziu nos
últimos poucos anos. Deus abençoe todos vo-
cês que estão “fazendo contato”, pois são a
onda do futuro!

92. A distribuição de áudio aumentou gran-
demente em 2000, com 492.783 (quase meio
milhão!) de CDs e fitas distribuídas em um ano.
Em 1999, 382.601 CDs e fitas áudio foram distri-
buídas, causando um aumento de 29% em rela-
ção ao ano passado. Nossa música é a melhor
da música popular!

93. A distribuição de outros materiais caiu
ligeiramente: Pôsteres para 3.852.205, 15% me-
nos em 1999, e a distribuição de vídeos dimi-
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nuiu 5% em relação ao total de 112.426 em  1999.
Apesar da menor distribuição de alguns materi-
ais, no geral tivemos um aumento de 15% em
relação ao ano passado! Este ano foi tremendo
em termos de divulgação da mensagem, e uma
queda em alguns setores de distribuição só
mostra que a Família está usando novos méto-
dos e materiais para alcançar os perdidos. De
modo geral, demos mais mensagem este ano do
que nunca, e o “Evangelho está sendo pregado
ao mundo!”

■ Estatísticas até ao dia de hoje
94. Fazendo uma retrospectiva dos nossos

32 anos de existência, e o que o Senhor tem
realizado através de nós, vemos o seguinte:

95. A Família já testemunhou a um total de
71 bilhões de pessoas desde a sua fundação;
testemunhamos pessoalmente a 244,5 milhões
de pessoas; passamos 1 bilhão de exemplares
de literatura e outros materiais de testificação
até agora; ganhamos 24,3 milhões de almas; ti-
vemos 11,3 milhões de batismos do Espírito San-
to; 13.301 nascimentos na Família; 2.462 casa-
mentos e 293 mortes.

96. Estas quantidades representam a média
de um período de mais de 32 anos: testificamos
por ano a 2,2 milhões de pessoas; 31,2 milhões
de exemplares de literatura e materiais de testifi-
cação distribuídos por ano; 729.000 almas gan-
has por ano, ou seja, 63.300 por mês (ou 2.100
por dia, ou 88 por hora, ou 1,5 por minuto!);
353.000 batismos do Espírito Santo; 416 nasci-
mentos na Família por ano, 77 casamentos por
ano; e apenas 9 mortes por ano.

97. Querida Família, vocês têm feito um tra-
balho fenomenal! Ano após ano, têm inundado
o mundo com a mensagem. Vocês têm sido tes-
temunhas fiéis, a tempo e fora de tempo; têm
ganhado almas e discípulos. Têm dado à luz e
criado os seus filhos. Têm continuado a servir
o Senhor como a Sua Família do Tempo do Fim
e permanecido desligados do Sistema. Agora
que estamos vivendo a era de ação, o Senhor
prometeu que a sua fidelidade a Ele ao longo
dos anos vai ser recompensada com uma co-
lheita incrível de obreiros e companheiros que

estarão ao seu lado para ganharem o mundo
para Jesus. Eles serão suas ovelhas, amigos,
discípulos e ajudantes. É hora de trazê-los para
dentro e o Senhor disse que estamos chegando
ao ponto agora, depois de todos os anos que
passamos semeando e plantando, em que Ele
dará o crescimento.

98. Será uma revolução — uma revolução
de follow-up e de ganhar discípulos! Glória ao
Senhor! E isso vai acontecer quando todos nós
prosseguirmos o contato com as pessoas que
estamos ganhando para Jesus. Ganhamos 1,1
milhões de almas ano passado! O Senhor colo-
cou essas pessoas no nosso caminho não só
para lhes mostrarmos o caminho da salvação,
mas para prosseguirmos o contato com elas,
alimentá-las e para se tornarem discípulas. Quan-
do encontram uma ovelha, quando ganham uma
alma, por favor peguem o seu endereço e façam
Contato com elas, façam follow-up, alimentem-
na, ensinem-lhe, treinem-na, dêem-lhe uma chan-
ce de conhecer a alegria que é servir o Senhor
de alguma forma e de ganhar outros para o Rei-
no! Amém?

■ Novos Discípulos
99. A Família ganhou um total de 278 novos

discípulos este ano — um aumento de 8% em
relação aos 257 novos discípulos ganhos em
1999! Desses 278 novos discípulos, 156 (56%)
entraram para a Família CM e 122 (44%) entra-
ram para a Família FM. O aumento em relação ao
ano passado pode ser atribuído à Família FM,
porque o número de novos discípulos CM gan-
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hos no ano 2000 na verdade teve uma baixa em
10% em comparação a 1999, ao passo que o
número de novos discípulos FM aumentou em
42%!

100. O número de novos discípulos ganhos
este ano é 67% menos que em 1996 (o ano em
que mais ganhamos discípulos na década de
90) e o quarto mais baixo da Família CM nos
nossos 32 anos. Quando perguntamos ao Se-
nhor por que o número de novos discípulos
ainda está caindo Ele explicou:

101. (Jesus fala:) Vejo vocês, Minha querida
Família, como um grande vagalhão que está cres-
cendo. Se tiverem o infortúnio de estarem na praia
logo antes de um vagalhão arrebentar, o que ve-
rão? As águas recuando e a  maré aparentemente
muito baixa. É isto o que estão vendo no momento
— as águas estão recuando. Mas não fiquem pre-
sos às águas que recuam. Pelo contrário, olhem
para o mar alto e vejam que há uma onda imensa
se formando e ganhando tamanho e velocidade.

102. É isto o que está acontecendo com a Famí-
lia agora com o Contato. É a Minha nova visão,
mas leva tempo para adquirir velocidade. Mas tal
qual acontece à onda gigantesca, quanto mais vo-
cês, Meu corpo, vão para a frente, mais rápido se
movem e mais velocidade adquirem. Quanto mais
progresso fizerem, maior será a sua onda, até todos
quebrarem na praia da mundo. Mas em vez de levar
destruição e desespero, como um verdadeiro vaga-
lhão faz, vocês, a Minha Família, vão inundar o
mundo com a Minha Palavra através do programa
Contato. O Evangelho será pregado como nunca,
e vocês farão discípulos de todas as nações.

103. A Minha Palavra não voltará vazia, de
modo que podem confiar que os seus dias de fru-
tos e de discípulos não acabaram, pois estão dedi-
cando-se a dar a Minha Palavra como nunca an-
tes através do Contato. Na verdade, quando olha-
rem para trás daqui a uns cinco anos, verão que os
outros em que ganharam discípulos não passa-
ram de meras gotas no oceano em comparação
com a grande colheita de novos colegas de traba-
lho e amigos obreiros que se unirão ao rebanho,!

104. Então, continuem despendendo suas ener-
gias no Contato. Promovam-no, elevem-no, di-

vulguem-no e preencham aquelas fichas de assi-
naturas! Cada pequena ficha de assinatura é como
outra gota d’água no enorme vagalhão. Pode pa-
recer pouco, mas à medida que a onda seguir em
frente, juntando outras milhares de gotas d’água,
a sua força é indiscutível! Portanto, não fiquem
para trás, junte-se à Minha onda que é nosso fu-
turo, o Contato! (Fim da mensagem de Jesus.)

105. (Peter:) Somando tudo, a Família ganhou
pelo menos (começamos a guardar estatísticas só
em 1972) 29.000 discípulos desde o seu início em
setembro de 1968! (Sem incluir os nascimentos den-
tro da Família.) Temos, portanto, uma média de 906
novos discípulos por ano, 75 por mês ou 2,5 por dia
há mais de 32 anos! Acrescente a isto os 13.300 be-
bês já nascidos na Família, e chegamos a um total de
mais de 42.300 pessoas que dedicaram parte de sua
vida a servir ao Senhor nesta Família. Glória a Deus!

Os efeitos da S2K na
população da Família

[Obs.: Incluímos as estatísticas dos TRFs
de novembro de 1999 a outubro de 2000.]
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106. Houve uma queda notável na população da
Família, tanto CM como FM dado os efeitos da S2K,
que sentimos plenamente ano passado. A popula-
ção total da Família no fim de 1999 era de 12.940.
Agora é de 12.107, o que mostra que temos 833
membros da Família menos do que em 1999 — 7%
do total. Na verdade, 1.111 membros, entre adultos,
adolescentes e crianças, saíram da Família CM/FM
ano passado. Mas como ganhamos 278 novos dis-
cípulos, a diferença entre ano passado e este ano é
de 833. Então, sem contar os novos discípulos, 8,5%
da Família optou por seguir um outro estilo de vida.

107. A maior parte da redução e alteração entre
os círculos de membros ocorreu na Família CM, na
qual 1,123 membros ou tornaram-se FM ou deixa-
ram a Família. Durante este mesmo período, 156
novos discípulos entraram para a Família CM, levan-
do a nossa população atual a 8.951, em comparação
aos 9.918 em novembro de 1999, uma queda de 10%.
Embora tenha sido uma grande queda nos últimos
anos, pois a população CM tem crescido a um ritmo
constante desde a Carta Magna, não foi de jeito al-
gum a maior queda que já presenciamos em um ano.
Tanto durante a RNR no final dos anos 70 como
durante o programa de Sustentadores TRF no come-
ço dos anos 90, presenciamos quedas maiores no
número de membros da Carta. Enquanto isto, a Famí-
lia FM tem tido um crescimento modesto de 4% du-
rante o mesmo período, de 3.022 em novembro de

1999 a 3.156 em outubro de 2000.
108. Agora que já se passou um ano desde a

S2K, parece que os efeitos da Sacudida na po-
pulação da Família amainou. Nos últimos me-
ses, esses dados começaram a se estabilizar.

109. Eu estava curioso em ver quantos missi-
onários a tempo integral outras organizações
cristãs têm, e minha pesquisa on-line me levou ao
site da Aliança Missionária Cristã. Segundo Pa-
pai, a Aliança Missionária Cristã é uma das orga-
nizações da igreja mais orientadas ao trabalho mis-
sionário nos EUA (CdM 332A:30). Ela já existe há
100 anos, e no momento tem apenas 1.108 missio-
nários a tempo integral em 49 países no mundo.
Isto, em comparação com os atuais 6.203 missio-
nários a tempo integral que temos na Família em
101 países mostra claramente que, apesar da que-
da na nossa população, ainda somos o movimen-
to missionário mais em fogo e dedicado que exis-
te! Tudo isto em pouco mais de 30 anos!

Análise das estatísticas da
Família em 2000

[Obs.: Estão incluídas as estatísticas dos
TRFs de novembro de 1999 a outubro de 2000.]

110. Agora vamos dar uma olhada nas esta-
tísticas da nossa Família — em que pé esta-

mos, de quantas na-
cionalidades somos,
quantos Lares temos,
quantos bebês temos
tido, e mais!

■  Lares
111. Temos um

total de 1.426 Lares
CM/FM — o maior
número desde de-
zembro de 1983!
Atualmente temos
944 mais Lares do que
em novembro de
1990. Isto nos dá uma
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média de quase
oito novos Lares
Cm ou FM abertos
cada mês nos últi-
mos 10 anos! Visto
que estamos ape-
nas contando o au-
mento no número
de Lares, o número
atual de Lares aber-
tos nos últimos 10
anos é provavel-
mente bem maior.
A média de Lares
CM é de 55% e de
FM 45%— quase o
mesmo número.

112. Com a que-
da no número de membros da Carta, também houve
um declínio no número de Lares CM. Atualmente
há 790 Lares CM, 5 % menos em relação aos 831 em
novembro de 1999, e 10% menos do que o nosso
maior número de Lares nos anos 90, que chegou a
869 em setembro de 1999. Em agosto de 2000, o nú-
mero de Lares CM caiu para 782, que foi o menor
desde março de 1998, mas parece que agora está
novamente aumentando. Os Lares CM passaram a
uma média de 11 membros por Lar, uma queda em
relação aos 12 membros de 1999 e 41 de 1990! Portan-
to, embora o número de Lares CM tenha aumentado
em 221%, a média de membros por Lar diminuiu em
73% nos últimos 10 anos.

113. Desde a Carta Magna, o número de
Lares FM permaneceu dentro dos 5% totais
do ano anterior. Este ano aumentou considera-
velmente. Agora temos 636 Lares FM —66 La-
res a mais em relação aos 570 de novembro de
1999. Isto representa um aumento de 12% em
relação ao ano passado, uma média de cinco
novos Lares FM abertos cada mês no ano 2000.
Este é o máximo de Lares FM até à data. O tama-
nho atual dos Lares FM é de cinco membros,
um pouco menos que em 199

■ Idade dos nossos membros
114. Entre os membros da Carta temos 3.329

adultos com mais de 21 anos, 1,226 jovens en-

tre 16 e 20 anos, e por incrível que pareça, 1,164
adolescentes juniores e JETTs, e 3.232 crianças
com menos de 11 anos.

115. Entre os membros fraternos temos 1.172
adultos, 462 jovens, 541 adolescentes juniores e
JETTs, e 981 crianças com menos de 11 anos.
Juntas, a Família CM e FM têm um total de 3.393
JETTs, adolescentes e jovens abaixo de 21 anos
(sem contar as crianças)! —28% da Família!

116. Quando analisamos a Família vemos que
há mais pessoas com mais de 16 anos (51% ver-
sus 49%), mais mulheres do que homens (51%
versus 49%), um número semelhante de adultos
casados e solteiros, mais mulheres solteiras do
que homens solteiros (56% versus 44%), e quan-
do contamos o número de crianças, temos mais
meninos do que meninas (51% versus 49%).

■ Tempo de Família
117. Nossas estatísticas de tempo de Famí-

lia (levando-se em consideração apenas mem-
bros votantes, de 16 anos para cima, inclusive
os nascidos na Família) mostra que 17% dos
adultos da Família estão na Família a menos de
10 anos, 34% entre 11 a 20 anos, 45% de 21 a 30
anos, e 4% a mais de 30 anos! Isto é bem dividi-
do entre os que entraram para a Família e os que
nasceram na Família antes de 1980, e os que
entraram ou nasceram na Família depois de 1980.

Outros Membros, por área
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■ Outros membros
118. Com a explosão do ministério do Con-

tato em várias partes do mundo, nosso número
de outros membros está crescendo vertigino-
samente. Agora chega a 55.128! Isto significa
um aumento de 65% em relação aos 33.379 de
1999. É um salto significativo, porque embora
nosso número de outros membros tenha cresci-
do constantemente desde a Carta Magna, a
média de crescimento nos últimos cinco anos
tem sido de apenas 20% ao ano!

119.  Membros de correspondência, inclu-
sive assinantes da Contato, subiu de 12.285
em novembro de 1999 para 32.702. — Um au-
mento de 166% em apenas um ano! O aumento
no número de outros membros foi de 63%, dos
778 em 1999 a 1.268 em 2000, e sustentadores
ativos subiu em também 32% (atualmente
14.382)!

120. O país com o maior número de outros
membros é a Índia, com um total de 11.448, ou
seja, 20% do total do número de outros mem-
bros de toda a Família. Representa um aumento
de 181 % no número de outros membros na Ín-
dia no último ano. 10.370 (aumentou em 384%
desde 1999) dos membros por correspondên-
cia, e não é nenhuma surpresa, visto que a Índia
é o país que mais tem membros do Contato e
novos assinantes da revista cada mês! A Índia
também tem o maior número de membros exter-
nos: 338. O Brasil fica em segundo lugar com
274, e o Japão em terceiro com 90. Fazer Conta-
to e vender assinaturas funciona em termos de

ganhar discípulos externos, evidenciado pelo
fato de que só havia 43 membros externos na
Índia em 1999. Depois de um ano e cerca de
4.000 assinaturas da Contato, tivemos um au-
mento de 800% no número de membros exter-
nos!

121. O ano 2000 marcou o maior número de
outros membros e sustentadores na nossa his-
tória — ultrapassou inclusive nossa alta anteri-
or de 46.010 em julho de 1983 (em sua maioria
membros do programa de rádio MWM) numa
percentagem impressionante de 20%! Prova con-
creta de que entramos realmente na era de ação!

■ Nascimentos
122. Houve uma queda no número de nasci-

mentos. Em 2000 tivemos 229 nascimentos na
Família CM/FM, 19% (43 nascimentos) a menos
que o total de 1999. Também foi o menor núme-
ro de nascimentos em um ano desde 1974, quan-
do a Família só tinha 3.000 membros. Parte des-
ta queda é atribuída ao efeito das BNs sobre a
Lei de Amor, publicadas em outubro de 1998.
Outra razão desta queda constante é o fato de
41% dos adultos terem mais de 40 anos (em com-
paração aos 14% de 1990)  e apenas 32% dos
adultos estão entre 21 e 39 anos (em compara-
ção aos 77% de 1990). Mas nos próximos cinco
anos, à medida que nossa faixa dos 21 ao 39
anos aumentar, o índice de nascimentos na Fa-
mília provavelmente voltará a subir.

123. O total de nascimentos na Família é de
13.301. Dá uma média de 416 nascimentos por
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ano, 35 por mês, ou 1,15 por dia durante os nos-
sos 32 anos de existência!

■ O que mudou desde a publicação
das BNs sobre a “Lei de Amor”?

124. A importante série de BNs de 12 par-
tes, “A Lei de Amor”, foi publicada em outubro
de 1998. A razão principal para a sua publica-
ção era voltar a enfatizar os princípios espiritu-
ais que são a base da Lei de Amor, explicar o
porquê de nossas liberdades sexuais aos ado-
lescentes, jovens, discípulos nacionais e no-
vos discípulos, e mencionar o número crescen-
te de mães solteiras na Família. Nessas BNs, o
Senhor e nós estabelecemos diretrizes claras em
relação à responsabilidade ao se compartilhar
sexualmente, e colocamos em vigor requisitos
mínimos que os adultos deveriam cumprir, caso
sua relação resultasse em um nenê.

125. Mamãe e eu estamos muito felizes de
ver que a maioria de vocês
levou estes conselhos a
sério e os estão colocan-
do em prática. Vão ficar fe-
lizes em saber que desde
a publicação desta série,
no geral vocês têm assu-
mido mais responsabilida-
de pelos preciosos bebês
com que o Senhor os tem
abençoado. Vejamos as
estatísticas:

126. Nos nove meses
anteriores à publicação da
série “Lei de Amor” (ja-
neiro de 1998 a setembro
de 1998), nasceram 204
nenês — 170 filhos de ca-
sais, e 34 filhos de mães
solteiras. Ou seja, 83% filhos de casais e 17%
de mães solteiras.

127. A série “Lei de Amor” foi então publi-
cada.” Vejamos as estatísticas de agosto de 1999
a abril de 2000, nove meses depois da publica-
ção dessas BNs e dos conselhos sobre a Lei de
Amor e a responsabilidade mínima de 20 meses
estarem em pleno vigor. Durante estes nove

meses, nasceram 209 bebês — 197 filhos de ca-
sais e 12 filhos de mães solteiras. As estatísti-
cas mostram que 94% dos nenês foram filhos
de casais e 6% de mães solteiras. — Uma mu-
dança considerável!

128. Sendo assim, a percentagem de mães
solteiras que deram à luz passou de 17% nos
nove meses antes das BNs sobre “Lei de Amor”,
a 6% nos nove a 18 meses depois da publica-
ção dessas BNs.  Isto significa que um dos efei-
tos da série “Lei de Amor” na Família foi uma
redução de 65% no número de bebês de mães
solteiras.

129. Uma estatística interessante desde a
série “Lei de Amor” é que o número de nasci-
mentos caiu em 22%. Antes disso, a média era
de 23 nenês por mês. Desde as BNs, os nasci-
mentos caíram para 18 por mês. Não sabemos
se esta estatística é resultado da “Lei de Amor”
ou se apenas um declínio temporário no núme-

ro de nascimentos, que pode aumentar nos pró-
ximos seis meses. Contudo, nos seis meses des-
de abril (maio de 2000 a outubro de 2000), nas-
ceram 74 filhos de casais e cinco de mães soltei-
ras. O que confirma a mesma percentagem redu-
zida de 6% de novos bebês nascidos de mães
solteiras, e que esses nascimentos estão dimi-
nuindo de modo constante.

Nacionalidades da Família no mundo
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130. Estamos orgulhosos de vocês que de-
ram o passo para assumirem a responsabilida-
de de serem pais, e gratos pelos filhos maravi-
lhosos com que o Senhor tem nos abençoado.
Oramos para que cada membro da Família sinta-
se motivado a estender a mão, ajudar e cuidar
das necessidades dos nossos pais/mães soltei-
ros e de seus filhos, por quem estamos imensa-
mente gratos. Esperamos também que cada pes-
soa continue fazendo progressos no sentido
de estar mais em oração e de ser mais responsá-
vel em viver a Lei de Amor em cada aspecto da
sua vida.

■ Casamentos
131. Tivemos 55 casamentos em 2000 — a

mesma quantidade de 1999. Este ano tivemos 4
casamentos FM em comparação com os nove de
1999. Até a data foram-nos relatados 2.462 casa-
mentos, uma média de 77 por ano — três a cada
duas semanas desde que a Família começou.

■ Nacionalidades
132. Nossa Família CM/FM agora é com-

posta de 93 nacionalidades— duas a mais do
que no ano passado. Glória ao Senhor por novos
obreiros! Também temos outros membros e ove-
lhas em mais 23 países, perfazendo um total de
116 nacionalidades que são ou membros da Fa-
mília ou pessoas para quem ministramos de al-
guma forma!

133. A maioria dos membros ainda é porta-
dor de passaporte americano (27%). Os cinco
seguintes são: brasileiros (9%), japoneses (6%),
canadenses (5%) e ingleses (5%). 60% da Famí-
lia, uma quantidade considerável, são ociden-
tais (EUA, Canadá, Europa Ocidental, Austrá-
lia, Nova Zelândia), ao passo que 40% dos mem-
bros da Família são de outras partes do mundo.
Dez anos atrás, 64% da Família era do Ocidente
e 36% de outros países. Na época também tí-
nhamos nacionais de apenas 77 países. De modo
que mudamos bastante nos últimos 10 anos e
estamos ganhando mais discípulos de todas as
nações!

■ Onde nos encontramos
134. A Família atualmente tem Lares em

101 países. Quer dizer, um a menos do que no
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ano passado, mas ainda assim o segundo ano
na história da Família em que temos Lares em
mais de 100 países! Um número incrível: 74%
dos nossos Lares CM, estão no campo de mis-
são. Parabéns! Um pouco mais da metade dos
nossos Lares FM estão no Ocidente: 54% nos
EUA, Canadá, Europa do Leste, Austrália e
Nova Zelândia.

135. Cerca de 77% da Família CM e 48%
da Família FM está no campo. O país com a
maior população CM é o Brasil — 1.196 mem-
bros da Carta, ou seja, mais de 13% do nosso
total de membros da CM.

O Vinho Novo

136. O Senhor continua derramando abun-
dantemente através das 43 novas BNs publica-
das para a Família neste último ano. Vocês, po-
rém, receberam 49 BNs em 2000, totalizando 912
páginas, visto que seis delas foram publicadas
em 1999 e enviadas aos NPCs cedo (por causa
das preparações para o 2K). Dividindo as 43
BNs produzidas em 2000, isso representa uma
nova BN a cada oito dias, e um total de 776
páginas de novas Cartas. As BNs têm em média
18 páginas, mas ¼ das nossas BNs foram de
apenas oito páginas. Passamos para este for-
mato mais reduzido para termos condições de
dar-lhes as notícias, pontos de vista e as Pala-
vras do Senhor mais rápido do que nunca, e
para facilitar-lhes a leitura.

137. Ano passado também afixamos BNs no
site dos membros pela primeira vez, começan-
do com a “Permaneça no Muro” e depois com a
“Nada Disto me Abala”, desse modo colocan-
do-as à sua disposição assim que eram finaliza-
das.

138. Estamos na era de ação, e nossas BNs
com certeza refletem isto! Publicamos três BNs
“Era de Ação” no início de 2000, e compartilha-
mos as mudanças que estavam acontecendo
nas quatro BNs “Série de Ação”, publicadas
durante o ano passado.

139. Também respondemos a algumas per-
guntas mais difíceis logo em quatro BNs da

série “Questões”, sem mencionar nossas refu-
tações e explicações nas quatro outras BNs “Per-
maneça no Muro”, “Nada Disto me Abala”, e
“Como as Coisas Realmente são nos WS”, 1a e
2a partes”.

140. Falamos sobre as notícias e a condição
do mundo em três BNs de “Atualidades”, e
muitas notícias inspiradoras sobre o estado da
Família na nossa última Carta de retrospectiva
“O fim de um milênio!”

141. Mais notícias sobre o presente (e futu-
ro) da Família foram publicadas nas cinco BNs
da última Festa, e mais visões proféticas sobre
o futuro do mundo foram dadas em duas Cartas
da “Série do Tempo do Fim”.

142. O Senhor também nos deu mais infor-
mações em “Entendendo Profecia”, com três
BNs sobre este assunto, assim como mais três
com lindas palavras de orientação em “Como
Me amar mais!” Além disso, Ele nos deu alguns
conselhos, orientações e instruções comoven-
tes nas três BNs dirigidas aos adolescentes que
saem da Família e seus pais em “Leve-Me com
Você” e “Eles sempre serão meus”.

143. Três outras BNs trataram da nossa
vida espiritual, aconselhando-nos de modo a
conseguirmos superar as dificuldades. (“Você
consegue, 2a. Parte) e dando-nos as instruções
do Senhor sobre autojustiça e união (Autojus-
tiça — a grande barreira entre as gerações”) e
sentir-se em condenação (“Você não tem que
ser perfeito!”)

144. Houve muita variedade nas nossas
Cartas este ano, inclusive mais BNs sobre as-
suntos diversos: “Anotações da Mamãe Nº12”,
“Pergunte à Mamãe Nº4”, “Celebração de Ani-
versário do Rei Peter”, “Vitórias da Meia Idade”
para nossos amigos e contatos e a linda mensa-
gem de Natal de Papai para a Família. Glória ao
Senhor!

145. Achamos que vocês vão confirmar que
também há muita variedade nas Cartas deste
ano, visto que estamos trabalhando em novas
Cartas sobre comunicação, ciúmes, oração, as-
sim como mais “Questões”, mais da “Série de
Ação” e “Série do Tempo do Fim”, e mais sobre
“Como Me amar mais!” Há muito pelo que es-
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perar, e pedimos a Deus para que o Vinho Novo
seja inspirador para vocês, que os alimente e
inspire espiritualmente.

Variedade de
 publicações da Família

146. Apesar da grande reorganização nos
WS (Cf. “Definindo a Era de Ação”, CdM3301),
nossos fiéis obreiros conseguiram continuar
bombeando a Palavra e uma série de revistas
para vocês — mal perdendo um passo, Deus os
abençoe.

147. Seguem-se as publicações que rece-
beram em 2000: 49 BNs, 24 Grapevines, 21
REFs, 13 Zines, 30 revistas Heaven’s Libraries,
5 LinkUPs, 14 FIM, 9 Espadas, 11 Reflexões, 38
BAFs, 8 Listas de Oração, 11 Criança e Cia. 10
Eves, 1 Poder e Proteção, 6 PFLC, e 24 outras
publicações/boletins — além de uma série de
publicações do FC, listadas na seção seguinte.

148. Uma novidade no departamento de pu-
blicações da Família é que o Free Zine conti-
nuará publicando profecias no estilo linkUP na
coluna Dead Men Talking , mas por enquanto
vamos parar de fazer a revista LinkUP. (Porém,
se recebermos uma grande quantidade de mate-
rial para um novo LinkUP no futuro, levaremos
em consideração lançarmos mais revistas des-
sas.) Outra novidade é que vamos agora incluir
a Lista de Oração no Grapevine, para que este-
jam em dia com os pedidos de oração mais rápi-
da e freqüentemente. A Lista de Oração pode
também se encontra no site só para membros,
então, por favor, baixem-na e imprimam-na para
os seus dias de oração e vigílias.

149. Com essas revistas vocês também re-
ceberam sete novos livros do Heaven’s Libra-
ry: “Hellbreak”, “Saga of Cormac”, “Warri-
ors at the Edge of Time”, “Betrayal”, “Treasu-
res of the Snow”, “Hearts of Steel”, e “Seven
Keys—Book I: Denith’s Story”(se ainda não re-
ceberam este, está a caminho).

150. Segue-se uma espreitadinha no próxi-
mo livro da Heaven’s Library, que receberão
em 2001, e há mais por vir:

Seven Keys — Volume  II: The Warrior Lord
151. A história de Denith continua e são

plantadas as sementes para uma grande
aliança entre ele e o reino dos barões.
Lancer continua conspirando para derru-
bar este guerreiro luminoso e a Guarda
Guerreira de Celor, mas o Maligno por trás
do governo de Lancer está orquestrando
um plano ainda maior contra as forças
sempre crescentes da luz que ameaçam
o seu mundo.

Palavra para crianças!
— A produção do Family Care

152. Deus abençoe vocês, querida equipe
do Family Care que continua a bombear a Pa-
lavra para as nossas crianças! Segue-se uma
análise da sua produção no ano que passou:

153. (Da equipe do FC:) A 1a Parte de A
Era de Ação prometeu que o ano de 2000 traria
muitas mudanças! E nós somos testemunhas
disto, pois a nossa equipe passou por um gran-
de estágio de mudanças nesse ano. Algumas
pessoas foram ajudar nos escritórios Contato e
NPCs, ao passo que outras estão se reagrupan-
do para continuarem ajudando com o trabalho
nas publicações vivendo no campo. Mas, até
mesmo durante as mudanças, o Senhor fez gran-
des coisas com as publicações.

154. Além das CMCs e EQs regulares, o FC
trabalhou em três livros no ano passado: Lem-
branças da Infância da Mamãe, LM2K (Livro de
Memorização 2000), e uma nova edição do Li-
vro da Techi: A História da Techi.

155. Lembranças da Infância: Nossas cri-
anças adoravam saber mais sobre o Vovô na
Vida do Vovô e Vida com o Vovô. Agora, em
breve vocês receberão Lembranças da Infân-
cia, da Mamãe Maria! — São 23 histórias ilus-
tradas da Mamãe para todas as nossas crian-
ças! Ela conta suas experiências e as lições que
aprendeu quando ainda era pequena. Obriga-
do, Mamãe!
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156. LM2K: Não percam! Tem versículos
do antigo Livro de Memorização, Versículos-
chave da Bíblia, e também capítulos importan-
tes de memorização, tudo num livreto muito prá-
tico. “Um dia, a única Palavra de Deus que você
terá será aquela gravada no seu coração” (CM
2467:18). Divirtam-se memorizando, e sucesso!

157. História da Techi: Também receberão al-
guns conselhos maravilhosos para criarem os 229
novos bebês que o Senhor nos deu este ano! Em
breve receberão uma nova edição da História da
Techi — Seus Primeiros Anos de Vida! Mesmo se
você não cuida de um bebê, há muitos bons conse-
lhos lá, assim como ótimas fotos. Não perca!

158. Todos estes novos livros (528 pági-
nas) assim como as revistas que produzimos re-
gularmente foram feitos no ano 2000: 136 pági-
nas de EQs, 184 páginas de CMCs, uma revista
Poder Para o Fim, 112 páginas de Kidz Biz, dois
novos jogos do Livro de Memorização, um fla-
nelógrafo para o Natal, e Dê Uma de Artista Nº3.

159. (Jesus fala:) Lembrem-se, adultos e pais,
que vocês também podem ler estas CMCs e EQs
quando são lançadas! Será uma revisão dos muitos
princípios espirituais da Palavra de hoje. Vocês mui-
tas vezes desejam ter mais tempo para revisar as
Cartas à medida que são lançadas, mas há tantas
publicações sempre chegando que não têm tempo
para ler aquela BN uma ou duas vezes? Ora, então
usem as CMCs e as EQs para revisarem esses textos.

160. E enquanto as lêem, tomem tempo para
Me perguntarem como podem aplicar as men-
sagens na vida dos seus filhos. Ficarão espan-
tados de ver as jóias que cada uma dessas re-
vistas contém, feita sob medida para as neces-
sidades dos seus filhos. Perguntem-Me, e Eu
lhes mostrarei. (Fim da mensagem de Jesus.)

Dentro dos WS

161. (Peter:) No ano que passou os WS
passou por uma série de mudanças. Como anun-
ciamos, em janeiro de 2000 os WS teve uma sé-
rie de reuniões a respeito da reorganização e

reestruturação dos nossos departamentos de
publicações e a sua eficiência de modo geral. O
Senhor nos deu não só uma incumbência de
assumirmos um compromisso com a qualidade,
mas também muito mais trabalho! Com a deco-
lagem do Contato, tivemos que reposicionar o
nosso pessoal de modo a satisfazer as necessi-
dades do sempre crescente ministério Contato.
Enquanto isso, os WS se despediram de 20 adul-
tos e crianças, que desde então foram para o
campo preencher outros ministérios para o Se-
nhor! Estamos começando a trazer umas pou-
cas pessoas para se juntar à nossa equipe, vis-
to que temos mais para fazer do que antes e, no
momento, menos pessoas para realizar o traba-
lho. Por favor orem por nós.

162. No tocante às publicações, começa-
mos a juntar esforços em algumas publicações.
No começo do ano passado, uma equipe de
vários ASGs (artistas, diagramadores e edito-
res) se juntou para fazer o Zine, as revistas e os
livros da Biblioteca Celeste, a coordenação do
trabalho de todos os artistas e projetos do cam-
po, assim como toda a diagramação do FIM, da
Espada, do Grapevine e outros. Isto melhorou
e enxugou a produção e a diagramação dessas
publicações, e nos meses que se seguem espe-
ramos melhorar ainda mais os departamentos
de modo a usarmos o nosso pessoal da melhor
maneira possível e lhes darmos publicações de
primeira linha!

163. Apesar de muita mudança de pessoal e
mudanças de modo geral nas unidades dos WS,
não perdemos o passo no tocante às publicações,
com exceção de uma ou duas revistas Zine. Na
verdade, no geral aumentamos nossa produção
durante a reorganização dos WS ano passado.

164. Uma das coisas em que mais nos empe-
nhamos no ano que passou foi melhorar e facili-
tar a comunicação direta com os escritórios CRO,
com as equipes em contato com a imprensa, Lares
de Serviço, outras pessoas com quem trabalha-
mos de perto, e vocês, nossa Família. Fizemos gran-
des avanços neste departamento. Os WS agora
têm um e-mail direto com todos os escritórios CRO,
escritórios e Lares do Contato, LIMs e equipes
de tradução, NPCs, FEDs, Departamento de Áu-
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dio dos WS, Aurora, escritórios das equipes em
contato com a mídia, vários artistas, contribuintes
regulares às publicações, e mais! Este avanço agi-
lizou as nossas comunicações e fez uma enorme
diferença, pela qual estamos agradecidos.

165. Também criamos novos endereços de
e-mail para a maioria dos departamentos e das
publicações dos WS, permitindo assim que vo-
cês nos enviem as suas contribuições, pergun-
tas e sugestões diretamente para a publicação
de sua escolha — e tem chovido coisa no e-mail!
Muito obrigado pelas suas contribuições. Espe-
ramos que estejam felizes com os serviços que
têm recebido, e queremos continuar a melhorar o
nosso esquema de e-mail para respondermos às
suas perguntas mais rapidamente do que antes.
No momento, deveriam estar recebendo um reci-
bo como resposta a qualquer e-mail que envia-
rem para os WS. Se não receberem um recibo,
então por favor voltem a enviar sua mensagem.

166. Verão que agora também há um novo
e-mail oficial:

question@wsfamily.com

Este serviço de e-mail foi criado especialmente
para todo o tipo de perguntas que você não sa-
bia a quem fazer ou para quem enviar. Enviem-
nas para este endereço e tentaremos respondê-
las, ou passá-las para alguém que possa.

167. Quanto a viagens, eu e vários outros
fizemos uma viagem para estabelecer a fundação
FMF ano passado. A Mamãe e eu também saímos
numa pequena viagem de negócios. Matthew e
Francis visitaram o escritório do NACRO, e os
escritórios do Contato nos EUA e no México em
dezembro de 99. Francis foi à Índia em maio para
visitar o escritório do Contato. Ele depois visitou
o escritório do Contato nos EUA e o FCF. Dois
membros dos WS foram ao Japão e Tailândia para
ajudar no agrupamento dos escritórios ASCRO e
PACRO. Luke foi à Hungria por um mês para par-
ticipar de reuniões em que discutiram e planejaram
o novo curso de follow-up. E Yvonna, nossa artis-
ta do Contato, participou de uma feira de informá-
tica e da Feira de Livros de Frankfurt. No final de
novembro, fui ao casamento da minha filha mais

nova nos EUA e também visitei o escritório do
Contato nos EUA e a FCF.

168. Outros acontecimentos nos WS nes-
te ano que passou incluíram o nascimento de
um discípulo “conhecido”: Kevin, do casal ASG
Jude e Amie! Nós também recebemos mais três
obreiros nos WS este ano, todos ASGs — dois
homens e uma mulher.

169. Em suma, foi um ano e tanto! A poeira
ainda está se assentando depois de todas essas
mudanças na nossa operação e pessoal. Estamos
contando com um ano muito produtivo pela fren-
te, e esperamos ter condições de fazer até mais
para o Senhor e vocês, nossa querida Família, as-
sim que terminarmos de nos reorganizarmos. Obri-
gado pelas suas orações, amor e encorajamento!

Administração da Família

170. Como parte das mudanças feitas nos
WS no ano que passou, a administração, finan-
ças e pessoal de estatísticas se juntaram numa
só equipe, o que possibilitou servir vocês, a
Família, mais eficientemente do que antes. Como
parte dessa reestruturação, Francis e Louise
saíram da equipe de administração e passaram à
equipe de produção GP.

171. Com a nova orientação com que o Se-
nhor está guiando a Família, a equipe de admi-
nistração passou boa parte do seu tempo no
ano passado em reuniões e aconselhando-se
no tocante às mudanças que logo sucederão na
liderança da Família e na estrutura de organiza-
ção — um vislumbre da qual vocês viram em
“Aquela Banana” (CM 3313, BN 917). Eles tive-
ram duas sessões de reuniões de duas semanas
cada em que CROs de várias regiões participa-
ram para discutir, planejar e orar sobre futuras
mudanças, fizeram duas apresentações por es-
crito e em vídeo para todas as equipes de CROs,
e ainda continuam aperfeiçoando a estrutura de
liderança da Família para uma apresentação e
deliberação final na Cúpula 2001.

172. Além disso, nossa fiel equipe de ad-
ministração trabalhou e processou aproxima-
damente 3.500 mensagens, e enviou um míni-
mo de 1.500 mensagens este ano! Eles também
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enviaram sete NUHs e outros avisos, finaliza-
ram três novas Declarações e revisaram outras.
Emendas à e normas da Carta Magna (NUH 280)
foram mudadas nos procedimentos para Dona-
tivos para Pioneiros, assim como o donativo
para pessoas que partiram para o Céu, que au-
mentou para 2 mil dólares.

Novos CROs e VSes
173. Temos continuado nos esforçando para

lhes dar mais CROs e VSes. Ano passado as
sete seguintes pessoas foram somadas às equi-
pes CRO — algumas a tempo integral e outras
em treinamento. Muito obrigado, meus queri-
dos, por responderem ao chamado! E por favor,
orem por eles diariamente, pois estão fazendo o
melhor que podem para servi-los.

ASCRO: Emmy, Mark
NACRO: Miguel, Phil, Harmony, Ginny
PACRO: Rachel Mei

174. Também somamos mais 19 novos
VSes/VSes em treinamento este ano:

ASCRO: Beth (Índia)
EURCRO: Polish Kay Martin (região norte euro-

asiática)
NACRO: Mercy (de Phil e Marie) e Marcos (de

Rebecca). Esther (de Miguel), Nic (de Sher-
ry); Juan e Angela agora são VSes, tendo
acabado seu treinamento

PACRO: Ezra (Japão); em treinamento para VS
estão: Claire (de Matthew), Stephen (de
Spring), Jack e Jenny, Mark e Nicole (ASGs),
Esther (ASG)

SACRO: Phil, Celeste (Brasil); Joy A., Ariana
(Colômbia/Venezuela)

Dias de conferência
semanais dos CROs

175. Este ano, o Senhor instituiu para os
CROs um dia por semana longe do seu traba-
lho habitual, e lhes pediu que o passassem com

Ele tomando tempo na Palavra, em oração e pro-
fecia. (Ver GV 86.) Ele chamou este dia de Seu
dia de “conferência” com eles. Como seus pas-
tores, eles precisavam passar mais tempo no
templo longe das alas para receberem a orienta-
ção e instrução que precisavam para os seus
campos. Como o Senhor disse, esta é a chave
para o seu sucesso e para não ficarem esgota-
dos, o que por sua vez é uma bênção para vo-
cês e suas áreas.

176. (De Dawn:) Algo que realmente
mudou a nossa vida foi o nosso dia de
conferência semanal com Jesus, um dia
para ficar na Palavra e ouvir o Senhor, que
foi instituído em março ou abril de 2000
para os CROs. Ao olhar para o meu diá-
rio do ano passado, posso ver uma mu-
dança notável no tempo que temos pas-
sado ouvindo o Senhor depois que o Se-
nhor nos deu Sua Palavra sobre este dia
que deveríamos passar semanalmente
com Ele. Resultou em muito mais plane-
jamento de antemão e mais tempo para
descansar no Senhor e receber Suas ori-
entações, tanto para nós pessoalmente
como para os outros e para assuntos re-
lacionados ao trabalho. Com certeza mu-
dou as nossas vidas para o melhor, e tem
sido um verdadeiro salva-vidas.

Correspondência da Mamãe

177. Estamos muito agradecidos por ouvir
de tantos de vocês no ano que passou, pois vo-
cês abriram o coração, pediram oração, expres-
saram idéias para novas publicações, materiais
GP ou outras mudanças e melhoramentos para
a Família. Muitos têm comentado como as res-
postas pessoais e profecias acompanhantes que
a Mamãe freqüentemente envia os ajudaram e
encorajaram imensamente.

178. A Mamãe e suas secretárias são mui-
to diligentes e fiéis com a correspondência que
vocês lhe enviam, e dão duro para processar as
suas cartas, mandar-lhes um recibo e, na maio-
ria dos casos, responder-lhes pessoalmente e
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lhes enviar palavras específicas de conselho do
Senhor. Segue-se um comentário de duas se-
cretárias da Mamãe que a ajudam a processar e
responder a sua correspondência.

179. (De Ashley e Theresa:) A Mamãe
ama muito cada um de vocês e fica muito
feliz de receber notícias suas. Ela dá mui-
ta importância a ouvir as suas cartas e,
com a nossa ajuda, responder tantas
quanto puder.

180. Nos últimos 12 meses a Mamãe
recebeu 1.332 cartas pessoais e, com a
ajuda das suas secretárias, respondeu a
933 delas. Isto dá uma média de 78 cartas
por mês, ou cinco a cada dois dias. Ano
passado, 361 pessoas receberam uma
carta pessoal e 572 receberam uma carta
com uma profecia. As 399 cartas que não
receberam resposta foram bilhetinhos de
aniversário, cartas de agradecimento, ou
cartas que não tivemos condições de res-
ponder por não sabermos de quem era.

181. Tentamos responder tantas cartas
quanto possível e tão rápido quanto pode-
mos. Mas com o número cada vez maior
de pessoas que nos escreve, é um traba-
lho e tanto, e às vezes leva um tempinho
para as cartas da Mamãe chegarem a vo-
cês. Sentimos muito por quaisquer demo-
ras, mas por favor saibam que cada um
de vocês é muito importante para nós. Ora-
mos por vocês quando recebemos suas
cartas e fazemos o melhor que podemos
para lhes enviar uma resposta o mais rá-
pido possível. Por favor orem por nós.

182. Às vezes vocês demoram a rece-
ber uma resposta por nós não sabermos
quem vocês são, ou em que Lar vivem. Se
incluírem essas informações vitais nas
suas cartas, com certeza receberão uma
resposta tão logo possível. A Mamãe mui-
tas vezes recebe cartas que gostaria de
responder, mas que não tem condições
de o fazer por falta de informações impor-
tantes. Muito obrigada por lembrarem-se
de nos informar esses detalhes importan-
tes para podermos servir-lhes melhor!

Expansão do site GP

183. (Peter:) As estatísticas do nosso site
aumentaram muito neste ano que passou. Se não
visitaram o site da Família recentemente, deviam
dar uma olhadinha. É uma ferramenta maravilho-
sa de testificação, um lugar cheio de notícias e
testemunhos de membros da Família do mundo
todo, de Palavra que alimenta, e mais, onde as
suas ovelhas podem ser alimentadas e mantidas
a par dos últimos acontecimentos. Pode também
ajudar as suas ovelhas, contatos e amigos a sen-
tirem-se mais parte da Família. Ter acesso ao site
da Família lhes possibilitará receber notícias e
alimento regularmente, mesmo quando eles não
tiverem condições de visitá-los, ter convívio com
o seu Lar ou participar das aulas.

184. Segue-se uma análise das estatísti-
cas do nosso site GP. Ele recebeu:

• 206.837 visitas de diferentes endereços
no ano 2000, em comparação com

• 174.079 em 1999

• uma média de 566 visitas diárias no ano
2000, em comparação com a média de
476 em 1999

• um total de 49,7 gigabytes foram
baixados em 2000, em comparação com
o total de 33,3 gigabytes de 1999

• 535.636 páginas foram lidas, mais de
meio milhão!

• Cada pessoa que visitou o nosso site
ficou em média 13min46s (um total de
206.837 visitas!). Dá um total de 46.538
horas, ou 1.939 dias online.

• 182 pessoas assinaram para receber e-
mails diários, o que significa que 5.460
publicações diversas são enviadas do
nosso site por e-mail a essas pessoas
cada mês.

• 503 pessoas assinaram para receber e-
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mails semanalmente, o que significa que
2.012 publicações diversas são enviadas do
nosso site por e-mail a essas pessoas
cada mês. [Estes 7.472 e-mails mensais
(diários e semanais juntos) não contam nos
49,7 gbs. que foram baixados, e não estão
incluídos nas visitas ao site, visto que agora
recebem a Palavra por e-mail, portanto não
precisam mais visitar nosso site para
receber nada, a não ser, claro, que queiram.]

• Aproximadamente 1.815 pessoas
visitaram a página com a oração de
salvação (que consta em 14 idiomas
diferentes), esperamos que tenham
orado e ficado salvas!

• Os dois itens mais procurados e
baixados são: Cartas de MO (29.420) e
MP3 (mais de 7.500).

• Os 10 países que mais visitaram o site
foram:
1. Estados Unidos
2. Japão
3. Inglaterra
4. Canadá
5. Alemanha
6. Brasil
7. Suécia
8. Austrália
9. México
10. Bélgica

185. (Da equipe da Web:) Em janeiro
completamos uma grande reforma e re-
estruturação no site da Família. Desde
então, temos acrescentado muito mais
coisas interativas e novidades diárias para
aumentar o nosso quociente de novas vi-
sitas, coisas como uma citação para o dia,
uma seção com Palavra Diária, uma ilus-
tração para o dia, e uma seção em que
colocamos um capítulo novo por semana
dos romances do Heaven’s Library.

186. Estamos nos concentrando em
acrescentar mais coisas às seções já exis-
tentes, colocar mais Palavra para o GP, pro-
pagar mais a nossa música, promover vá-
rios trabalhos de testificação e projetos da

Família, e maneiras de permitir às pesso-
as enviarem os materiais do nosso site que
quisessem a outros sob forma de e-cards
e e-mail, permitindo assim espalhar ainda
mais a Palavra. Este site está se tornando
cada vez mais numa maravilhosa ferramen-
ta de testificação e follow-up. Esperamos
sinceramente que cada um de vocês este-
ja aproveitando este recurso maravilhoso.

187. P.S.: Nossos agradecimentos espe-
ciais a Promise, Trust e ao escritório do Con-
tato no EUA que respondem e fielmente pros-
seguem o contato com todo o e-mail GP que
o web site recebe. Nós os amamos, esta-
mos agradecidos e certamente não teríamos
condições de fazer tudo isto sem vocês!

Ministério de E-mail /Wine
Press da Família

188. (Peter:) As pessoas que estão dispos-
tas a ministrar fiel e consistentemente para as
ovelhas, tomarem tempo para responder às suas
perguntas e ler e responder às suas cartas são
o coração do nosso prosseguimento, e esse co-
ração bate devido ao seu amor e fidelidade. Deus
abençoe todos vocês que fazem isto, seja em
pequena ou grande escala. Se você tem um co-
ração pelas ovelhas e mantém contato com elas
por correspondência — mandando-lhes a Pala-
vra e materiais que as alimentam para lerem, res-
pondendo às suas perguntas, orando por elas e
ouvindo o que o Senhor tem para elas — é uma
parte integral e essencial da revolução de pros-
seguimento que o Senhor está causando na Fa-
mília. Precisamos de mais pessoas como você!

189. Segue-se um vislumbre de tudo o que
é preciso para ficarmos em dia com todo o e-
mail gerado pelo site da Família, a alimentação
das ovelhas e toda a testificação nos bastido-
res que há, por causa dessas poucas almas que
estão dispostas a sentar-se atrás de um compu-
tador e responder fielmente às ovelhas. Deus
os abençoe — e a todos vocês ao redor do
mundo que tomam do seu tempo para isso!

190. (Do Lar do Contato, EUA:) O minis-
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tério de e-mail da Família continuou a cres-
cer no ano que passou. A carta de notícias
online para o web site da Família, chamada
“Power Links” (links poderosos) agora está
sendo enviada a cerca de 1.500 e-mails cada
mês. Este ano recebemos mais de 4.000 e-
mails no nosso endereço da Família e envi-
amos 4.000 mensagens em resposta —
uma média de 21 e-mails recebidos e envi-
ados cada dia do ano passado. Estas são
mensagens recebidas e enviadas para o
público em geral que escreve para o e-mail
da Família; estas estatísticas não incluem
as várias mensagens de negócios do Con-
tato que enviamos e recebemos cada dia.

191. O ministério do Wine Press conti-
nua a todo vapor e continuamos a passar
o Vinho Novo para os nossos ex-membros
e membros externos. Fizemos 13 revistas
e várias Cartas do “Vinho Novo”. Os nos-
sos envios de Wine Press passaram de
um a dois por mês, e o enviamos agora a
mais de 160 preciosas famílias de mem-
bros externos. Também fizemos um retiro
este verão, do qual muitos desses precio-
sos irmãos participaram e ficaram muito
inspirados com o tempo de convívio, Pala-
vra, oração e o banquete espiritual.

Web site espanhol

192. (De Esteban, SPALIM:) O trânsito
na Web aumentou consideravelmente no ano
que passou no nosso site GP da Família em es-
panhol (www.lafamilia.org). Seguem-se algumas
estatísticas:

Visitas/salvações
• 11.177 MB foram baixados (um aumento

de 40% em relação a 1999)
• Tivemos 66.018 visitas (um aumento de

48%  em relação a 1999)
• 1.592 visitantes (um aumento de 76%)

leram a oração de salvação; 509
disseram que tinham feito a oração (um
aumento de 62%).

Textos baixados

• 379 Manuais da Palavra (o livro todo)
(um aumento de 65%)

• 346 coleções de Águas de Vida (um
aumento de 3%)

• 217 coleções de Mananciais (um
aumento de 28%)

• 279 “Em Busca da Verdade “ (um
aumento de 45%)

• 277 “Quem é Jesus?” (um aumento de
47%)

• 431 pôsteres protetores de tela baixados
(um aumento de 119%)

O nosso site só para membros

193. (Peter:) O site só para membros é tre-
mendo! Espero que o estejam acessando. Tem
muito material bom, é sempre atualizado, e tem
coisa nova chegando! Dêem uma conferida!

194. Os membros da Família visitaram o
site 138.403 vezes durante 2000, ou seja, 379
vezes por dia. Vocês baixaram 76,4 GB de materi-
al este ano, e cada visitante ficou em média oito
minutos e vinte e dois segundos on-line, um
total de 19.299 horas!

195. As duas coisas mais baixadas agora
são os MP3, 10.303 no ano, e em segundo lu-
gar fica o Grapevine, 4.728. Os 10 países que
mais freqüentam o site são Estados Unidos, Ja-
pão, México, Brasil, Inglaterra, Nova Zelândia,
Taiwan, Tailândia, Itália e Romênia.

196. (Da equipe da Web:) O site só para
membros foi refeito e a nova versão foi lança-
da este ano. Ele precisava de uma retocada
e atualização para ser mais usável, atual e
para estar em dia com as últimas publica-
ções, classificações de filmes, fotos da Fa-
mília, notícias, música, etc. Também quería-
mos implementar medidas maiores de se-
gurança que nos dariam muito mais controle
sobre o site, permitindo-nos também distri-
buir publicações mais confidenciais.

197. Para garantir a segurança do site,
tivemos que mudar completamente a ma-
neira como as pessoas o acessam. Refize-
mos toda a estrutura do site e paramos de
distribuir a senha única no Grapevine já há
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vários meses. Agora cada Lar tem que ter o
seu próprio nome e senha para acessá-lo.
Isso ajudou muito a garantir a segurança.
(Hoje temos 639 usuários do MO site. GAS!)
Levou muitíssimo trabalho e comunicação
(recebemos uma média de 400 mensagens
por mês) para fazer isso. Exigiu bastante es-
forço e tempo mas valeu a pena!

198. Algumas das principais seções do
MO site renovado são:

199. Publicações: aqui você pode bai-
xar todas as últimas publicações (menos
as BNs) e aos poucos estamos colocan-
do todas as publicações antigas também.
Você também pode assinar para receber
as publicações por e-mail.

200. Galeria de arte e fotos: Deus aben-
çoe todos vocês que fielmente contribuí-
ram para essa seção. Graças a vocês,
agora temos mais de 3 mil fotos no álbum
da Família!

201. Áudio: esta seção tem mais de 800
MP3 disponíveis.

202. Informática: feita para responder
às suas perguntas sobre computadores,
abordar assuntos do seu interesse e pu-
blicar dicas dadas por vocês. Também há
uma seção de endereços de outros sites.

203. Noticiário: aqui você encontra no-
tícias atuais de acontecimentos na Famí-
lia, bem como testemunhos, boletins in-
formativos, reações e dicas de membros
da Família no mundo todo.

204. Contato: aqui encontrarão notícias,
estatísticas, dicas, recursos para follow-up,
publicações e muito mais relacionado com
o Contato, tudo atualizadíssimo!

205. FED: aqui podem baixar e/ou enco-
mendar todos os últimos materiais do
FED.

206. Filmes: as últimas classificações
e procure filmes na lista.

207. Excesso: resumos de livros, ou-
tros artigos e material sobressalente.

208. Classificados: em breve, se Deus
quiser!

209. Chat: chat room mais seguro e
somente para a Família. Muito divertido!

210. E estamos produzindo muito mais
visto que a web está sempre crescendo e
mudando e tem uma capacidade infinita
para expansão.

211. Concluindo, gostaríamos de agra-
decer a todos vocês que contribuíram ao
site de alguma maneira. Ele não seria o
que é hoje sem vocês! Por favor, continu-
em colaborando! Se ainda não acessa-
ram o site, confiram. É um tremendo re-
curso com uma enorme quantidade de
material, e muita coisa para baixar. É lá
que as coisas estão acontecendo, não
perca!

Se o seu Lar ainda não tiver acesso
ao site, só precisa enviar a seguinte in-
formação ao escritório CRO:

• O número do seu Lar
• Uma senha de sua escolha (mínimo de

8 caracteres e no máximo 15, por fa-
vor)

• O seu e-mail
• Sua chave de PGP

Assim que o escritório receber e verificar
a sua informação, passará para nós e da-
remos ao seu Lar acesso ao MO site.
Amamos vocês!

Site só para membros:
www.familymembers.com

Nosso e-mail: web@wsfamily.com

A Mamãe está no MO site!

212. (Peter:) Espero que tenham gostado
da seção “Jóias da Mamãe ... tiradas de clipes!”
no Grapevine 100. Se gostaram, ficarão felizes
por ouvir que fizemos um MPEG de áudio des-
sas porções de vídeo para ouvirem a voz da
Mamãe — ao vivo e em ação! Como a maioria
de vocês só ouviu a voz doce e animada da
Mamãe pela última vez na fita Citações de Vitó-
ria, que ela gravou há anos, achamos que iriam
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gostar de ouvir uma conversa com ela. Então
olhem no MO site e baixem algumas jóias da
Mamãe hoje! Nunca sabem o que vão encon-
trar lá!

Produções áudio em 2000!

213. Graças Jesus por outro ano excitante
e frutífero em termos de música! A produção
do departamento de áudio dos WS este ano
rendeu muito, graças a Deus! Primeiro, vamos
recapitular o que foi feito e enviado aos Lares
no mundo todo.

214. > GP: Always, produzido pelo JAS e
Gateway — gravado e depois masterizado para
os centros de duplicação.

215. Versão revisada do Grandes Aventu-
ras (2 CDs), pelo departamento de áudio dos
WS (WSA) — 15 músicas substitutas foram
gravadas e masterizadas. (Confiram a nova capa,
cortesia de Zeb!)

216. > FTTs: Straight and Narrow Road
(FTT 17), Rapturous Feeling (FTT 18), Flying
Colors (FTT 19 — que receberão até o final de
2000, se Deus quiser), e Horizon (FTT 20 — a
última FTT do ano). Agradecimentos aos estú-
dios que possibilitaram estes CDs: JAS, RAD,
MEX (estúdio mexicano), Gateway (Japão), OHS
(estúdio Lar Aberto, Japão), e o EAS (estúdio
europeu).

217. > KATs: My Heroes (KAT 3 — devem
receber este até o final do ano) contém 15 músi-
cas substitutas para o Grandes Aventuras, além
de 6 novinhas (gravadas pelo WSA e uma pelo
JAS) que só encontrarão neste CD!

218. Uma versão especial (KAT 4) do I Like
to Sing será enviada aos Lares até o final do
ano. Consiste das músicas do Sótão Encanta-
do GP, compiladas da última batelada de SEs.
Esse CD foi finalizado e lançado para distribui-
ção em 1999, mas já que algumas áreas não vão
reproduzi-lo para o GP, os WS querem lançá-lo
como KAT 4 para ter mais música disponível
para as nossas preciosas crianças!

219. > Pubs: Editoração, masterização e
envio da gravação de Simon Peter da 2a parte de
De Jesus — Com amor para a equipe da web. A
gravação pode ser baixada do MO site.

220. > Outros GP: CD de Jonas [Jason],
Dream Journey (gravado pelo EAS), foi gravado
em 1999, mas lançado para os Lares como NF 4 o
ano passado. O CD de Simon Black, Love is the
Sweetest Thing (gravado pelo estúdio em DC)
também foi gravado em 1999, mas masterizado e
lançado este ano para os Lares como NF 5.

221. Somando os itens acima que foram
enviados este ano para a Família, são 12 CDs,
ou seja, um por mês, aproximadamente 120 mú-
sicas e cerca de 12 horas de música e Palavra!
Glória a Deus!

222. Isso não inclui as muitas horas pas-
sadas transferindo fitas DAT para CD, fazendo
MPEGs de BMTs e playbacks, e duplicando as
muitas encomendas para os centros de duplica-
ção em todo o mundo — isso sem mencionar as
centenas de horas passadas compondo músi-
cas e fazendo seleção de cantores e de música.

223. No ano 2000 fizemos muito trabalho
e gravações para futuros CDs, que se Deus
quiser serão lançados pelos WS em 2001: mais
FTTs, mais CDs NF [New Feature], mais CDs de
Amar Jesus e mais KATs!

224. Querida Família, muito obrigado pe-
las suas fiéis orações por todos os nossos ma-
ravilhosos e dedicados músicos e técnicos de
estúdio, não só nos estúdios mencionados aci-
ma mas também nos muitos outros estúdios da
Família ao redor do mundo envolvidos na pro-
dução de materiais na língua local. Por favor
continuem orando para o Senhor suprir mais
obreiros qualificados, mais dinheiro e o equipa-
mento necessário para ajudar a gravar e distri-
buir mais música para vocês, a nossa maravi-
lhosa Família!

Definições:
GP = público geral
FTT = fita da Família p/ adolescente
KAT = fita áudio para crianças
NF = especiais novos (que geralmente são
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músicas de testificação, de inspiração e
compilações de música relaxantes para
uma audiência mais velha, embora rece-
bemos muitas notícias de que pessoas
de todas as idades gostam dos CDs NF)

O estado do FAF
225. Obrigado por continuarem contribu-

indo fielmente com o Fundo de Auxílio da Famí-
lia. Devido às suas doações e ao dízimo dos
Serviços Mundiais, que suplementa o FAF, o
FAF no último ano foi útil da seguinte maneira:

•  102 donativos HER para novos Lares =
8 por mês

•  135 donativos pioneiros = 11 por mês
•  212 empréstimos = 18 por mês
•  434 donativos para materiais = 36 por

mês
•  80 donativos para despesas de emer-

gência = 7 por mês
•  251 donativos para bebês = 21 por mês
•  12 donativos por ocasião de partidas

para o Céu* = 1 por mês

•  Um total de 1.226 donativos = 102 por
mês

*estes donativos foram aumentados
para 2 mil dólares em 2000.

226. Com cinco anos e sete meses de exis-
tência, o FAF deu até o momento:

•  956 donativos HER para Lares novos =
14 por mês

•  1.148 donativos pioneiros = 17 por mês
•  1.243 empréstimos = 19 por mês
•  3.139 donativos para materiais = 47 por mês
•  391 donativos para despesas de

emergência = 6 por mês
•  1.417 donativos para bebês = 21 por

mês
•  12 donativos por ocasião de formaturas

(aumentado para $2 mil esse ano)
•  total de 8.306 donativos = 124 por mês

227. É uma incrível bênção poder usar o
FAF para as necessidades acima. No futuro tal-
vez o seu Lar irá ser beneficiado por ele. Lem-
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bre-se que o FAF não só vem do 1% que os
Lares CM dão e dos 10% dos WS mas também
de donativos designados ao FAF, pagamentos
de empréstimos feitos pelo FAF, que são em-
prestados novamente e HERs devolvidos de
Lares fechados, que são usados para novos
Lares. Essas outras entradas, além do 1% dos
Lares e dos 10% dos WS constituem uma por-
ção bem grande do FAF, e fazem com que seja
possível darmos tantos donativos. Glória ao
Senhor pela Sua provisão infalível! E obrigado
por continuarem a dar 1% a mais da sua renda
para o benefício da Família toda.

Despesas dos WS

228. No ano 2000, os WS deram quase
exatamente o mesmo que recebeu, até quase a
mesma quantia de centavos, como sempre. Trin-
ta e seis por cento da saída foi usada para criar,
imprimir e enviar as publicações e materiais de
áudio e vídeo. Sete por cento foi usado para
iniciar o ministério Contato. Dez por cento foi
para os CROs e escritórios e despesas adminis-
trativas, e quarenta e sete por cento foi usado
em auxílio e sustento de missionários nas 5 re-
giões CRO do mundo. Esse auxílio e sustento
missionário inclui a tradução de publicações e
materiais nas línguas locais, sustento para La-
res em campos de missão pobres como Europa
do Leste, Rússia, Oriente Médio, Sudeste Asiá-
tico, África e China, bem como o dízimo dos WS
ao Fundo de Auxílio à Família. Provavelmente
não existe outra organização na Terra que dê
47% da sua renda para o campo de missão.

Doações missionárias
feitas por vocês!

229. Durante o ano de 2000, os Lares da
Família deram mais de meio milhão de dólares
para outros Lares da Família na forma de do-
nativos designados, através dos TRFs e repas-
sados pelos escritórios CRO. Foi uma média de
$46 mil por mês! As médias mensais doadas por

região CRO foram:

$17.000 - PACRO
$15.000 - NACRO
$10.000 - EURCRO
$  2.500 - ASCRO
$  2.000 - SACRO

230. É muita doação! Que Família! Eu e
Mamãe ficamos muito orgulhosos de vocês
quando vemos o quanto compartilham com ou-
tros Lares! E confiamos que o Senhor está aben-
çoando-os abundantemente por isso, cumprin-
do a Sua promessa de que se vocês derem, Ele
retribuirá!

Elogio aos nossos
heróis nos NPCs

231. A grande notícia sobre os NPCs é que
os NPCs do PACRO e ASCRO se juntaram.
Como resultado, economizamos dinheiro e pou-
pamos tempo. Agora se chama NPC ASIÁTI-
CO. Junto com o NPC da América do Norte, o
NPC do SPALIM e o do BRALIM, eles continu-
am imprimindo e enviando a Palavra para vo-
cês. O ano passado eles imprimiram e enviaram
cerca de 18,5 milhões de páginas A5 de literatu-
ra. Que trabalhão!

232. É difícil imaginar o tempo e esforço
necessários para as nossas equipes de NPC (e
LIMs, Lit-Pics e equipes de tradução) lhes man-
darem a Palavra em inglês e em outras lín-
guas. Por isso, pedimos ao Senhor um elogio
especial para os nossos queridos irmãos que
trabalham tão fielmente nesses ministérios. Ele
estava mais do que disposto, e segue-se o que
Ele disse sobre os nossos NPCs, LIMs, Lit-Pics
e equipes de tradução:

233. (Jesus fala:) Eu exaltei a Minha Pala-
vra acima até do Meu próprio nome, e elogio
grandemente aqueles que dão a vida dia após
dia para imprimir, traduzir, preparar e enviar a
Palavra.

234. Querem saber o que vou fazer por
esses humildes e fiéis obreiros que trabalham
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tão duro? Por cada um dos Meus filhos que
teve uma parte na impressão das Minhas Pala-
vras para a Família e para o mundo? Quando
chamar todos para Casa, no Céu, e der as re-
compensas, vai haver uma exibição grandiosa
em honra destes Meus humildes e fiéis obreiros
que tanto labutam.

235. Enquanto estivermos observando, cen-
tenas, depois milhares e depois milhões de pá-
ginas — que representam as Minhas Palavras
— virão pelo céu. Elas vão estar vivas, em mo-
vimento, parecendo um enorme exército, mas
de miniatura. Vão entrar marchando e cantando
louvores a Mim!

236. Depois, esses milhões de páginas vão
se transformar, e vai ser tão lindo! Primeiro vão
se tornar borboletas, representando o bálsamo
consolador e a beleza que a Minha Palavra trouxe
à vida dos Meus filhos. Depois vão se transfor-
mar em flores lindas de diversas cores — cada
página vai parecer uma flor flutuando no céu —
representando o lindo aroma do Meu Espírito
que saiu por todo o mundo através das Minhas
Palavras. Depois as páginas vão se transformar
em pequenas chamas de luz ardente e o céu
todo ficará escuro. Isso representará a maravi-
lhosa luz que cada página da Minha Palavra
espalhará pelo mundo. Finalmente, cada página
vai se tornar como fogos de artifício reluzentes,
e tudo vai cair ao chão lentamente.

237. E quando acharem que o show termi-
nou, grandes fachos de luz brilharão do chão e
projetarão um clipe em velocidade no céu. Ve-
rão pessoas de todas as nacionalidades, idades
e religiões sendo iluminadas pelas verdades glo-
riosas e vivificadoras que se encontram na Mi-
nha Palavra. Vai ser tão glorioso! Vai parecer
que ficaram horas vendo essas cenas, mas não
se cansarão. Todos nós vamos derramar lágri-
mas de alegria ao vermos os maravilhosos re-
sultados dos seus esforços para distribuir as
Minhas Palavras e proclamá-las em toda a parte
e de todas as formas possíveis.

238. Quando terminar, esses milhões de
páginas vão subir mais uma vez ao céu em for-
ma humana, em muitas formas humanas. As
páginas irão descolar das formas e cair do céu
como se um presente estivesse sendo aberto
— uma forma de cada vez — para revelar um

dos Meus fiéis filhos que dedicou a sua vida a
proclamar as Minhas Palavras, imprimi-las e tra-
duzi-las.

239. Com cada nova revelação, todos darão
um grande grito animado — um grito de admi-
ração e gratidão. Eu mesmo estarei torcendo
mais alto do que todo o mundo por vocês, Meus
fiéis. (Fim da mensagem de Jesus.)

LIMs, Lit-Pics e tradutores

240. (Peter:) É um elogio maravilhoso e
bem merecido da parte do nosso querido Mari-
do para os preciosos obreiros que trabalham
na Palavra nos bastidores. Vamos nos concen-
trar nas realizações de um grupo especial de
pessoas. Apesar de não ouvirem muito sobre
elas, são elas que produzem a Palavra e os ma-
teriais GP na sua língua: estou falando dos LIMs,
Lit-Pics e de outras equipes de tradução no
mundo todo! Sem vocês nós estaríamos perdi-
dos!

241. O número de traduções completadas
na Família cada ano é fenomenal. Não só nós,
A Família, produzimos muitas publicações, tan-
to internas como para o GP, mas elas também
são traduzidas em várias línguas! É uma realiza-
ção tremenda que os nossos fiéis tradutores
fazem dia após dia. Por favor orem por eles, em
amor e apreço por tudo o que possibilitam.

■ Traduções do BRALIM
242. (Da equipe do BRALIM:) Este ano foi

incrível no sentido da produção para a Família e
para o GP. Fizemos mais “contato”, empenhan-
do-nos mais no sentido de pegar a onda da testi-
ficação. A melhor comunicação através de no-
vas conexões por e-mail com os WS e com nos-
sos tradutores do campo foi uma grande bênção.

243. Também recrutamos novas pessoas:
dois JAs, dois adolescentes seniores, um APG
e outro tradutor do campo se juntaram à nossa
equipe. Atualmente, a nossa equipe consiste
de: três APGs, uma jovem nacional, quatro JAs
e dois adolescentes seniores, e mais quatro
APGs ajudam do campo (dois deles são os tra-
dutores principais).
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244. Seguem-se estatísticas do ano passado:

Traduções
• Publicações semanais CM/FM/DFO:

3633 páginas A5.
• Publicações GP: equivalente a 1.350

páginas A5.
• Total de páginas: 4.983, ou seja, mais de

415 páginas por mês, mais de 13
páginas por dia, cada dia do ano, quer
tenha chovido ou feito sol. E também
conferimos cada publicação pelo menos
quatro vezes!

• Traduzimos 19 dos 22 tipos de publica-
ções que os WS envia.

• Agradecemos especialmente aos
nossos tradutores do campo, que são
uma parte muito importante do trabalho
e sem os quais não conseguiríamos
realizar tudo isto.

Outros projetos
• KTKs: traduzimos e fizemos layout das

melhores histórias em 2 volumes, um
GP e outro DFO.

• Estamos terminando o PCD 13 e o VCV.

Revistas e livros GP do Contato
• 10 revistas Contato prontas para

impressão (160 páginas)
• 20 livros GP finalizados (1.033 páginas

A6)
• 5 livros GP na fase final de revisão

(1.641 páginas A6): A Palavra de Deus
ao Seu Alcance; Manual da Palavra;
Descobrindo a Palavra; Meu Rei e Eu;
Com Amor, Jesus.

Ênfase em materiais de prosseguimento
• O Curso Básico para Principiantes foi

revisado e 49 Cartas que não estavam
no HomeArc foram acrescentadas para
completá-lo.

• 29 Cartas do Vinho Novo (BNs DFO)
foram editadas e feito o layout, e estão
prontas para o MO site.

• 162 Cartas básicas foram acrescenta-
das ao HomeARC, sem contar as
publicações novas.

• Um CD para o público DFO e membros
externos está quase completo, vai ser
terminado no começo do ano que vêm.

• MO site: começamos a carregar alguns
megabytes de publicações para a
página de português.

■ Traduções do SPALIM
245. (Esteban, SPALIM:) No ano passado

produzimos 5.031 páginas A5 em espanhol. Dos
envios dos WS, traduzimos:

• Todas as BNs, BAFs, folhetos, Listas de
Oração e CMCs. A maioria das REFs,
Reflexões, Declarações, Cartas DFO,
revistas Poder Para o Fim e outras
publicações do FC.

• Alguns CLTPs, EVEs, Criança e Cia.,
Espada e Histórias em Quadrinhos.

Partes dos Grapevines e FIM.

246. Além disso, preparamos uma varieda-
de de revistas e livros para distribuição e pros-
seguimento GP (em conjunto com o Lar Conéc-
tate), inclusive:

• cartão-CD (7 capas)
• Guias de Atividade para o Kiddy Viddy
• Com Amor, Jesus

247. Lançamos uma edição ampliada do
HomeARC em espanhol, que agora inclui:

• Mais de 2400 CMs, até o No 3300
• PCDs 1-13
• Carta Magna atualizada
• A Bíblia
• De Jesus — Com Amor, Volumes 1 e 2
• Good Thots
• Marvelous Marriage
• A maior parte do Raise’m Right
• Mega cancioneiro com mais de 1000

músicas em espanhol
• Mais de 250 arquivos PDF com publica-

ções GP/DFO em espanhol prontas para
impressão (Reflexões, Declarações,
folhetos, Poder e Proteção, Mananciais,
Cartas DFO, etc.)
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248. Também criamos um site somente
para membros em espanhol:

(http://es.familymembers.com), que hoje
inclui:
• Arquivos PDF de todas as publicações

novas GP e DFO
• Certas publicações CM/FM
• Textos não finalizados de livros a serem

publicados
• Resumos de livros do Sistema

■ LIM japonês
249. (Do LIM japonês:) Entre novembro

de 1999 e outubro de 2000, um total de 2.520
páginas A5 foram traduzidas e impressas em
japonês, uma média de 210 por mês. Consegui-
mos produzir dois livros, De Jesus Com Amor 2
e Para Jesus Com Amor 2, e fizemos muito pro-
gresso no PCD 11, que agora está na fase de
layout.

250. Além das BNs, REFs principais, Gra-
pevines e outras publicações normais que ge-
ralmente produzimos em japonês (CM/GP), con-
seguimos traduzir algumas histórias da Heaven’s
Library, inclusive Journey to Tricon e alguns
LinkUPs e compilações do Criança e Cia., etc.

251. Outra vitória é que conseguimos co-
meçar a trabalhar no HomeARC em japonês. É
um grande projeto, mas já está bem encaminha-
do, e no início do ano que vem, se Deus quiser,
vamos fazer a primeira versão de dois CDs (um
com publicações CM/FM e outro com publica-
ções GP/DFO).

252. Agora que decidimos montar um es-
critório do Contato aqui no Japão, enfrentamos
o desafio de traduzir as revistas e outros mate-
riais do Contato. Já completamos dois livros
GP, Vislumbres do Céu e O Futuro Predito. Tam-
bém estamos trabalhando em mais três livretos
da série Faça Contato.

■ Lit-Pic chinês começa a fazer
Contato!
253. (Do Lit-Pic chinês:) O Lit-Pic chinês

produz literatura em chinês simplificado (para a
China e Cingapura) e chinês tradicional (para
Taiwan e outras regiões em diferentes partes do
mundo). Para a China, geralmente colocamos
tudo em texto e PDF num CD, que enviamos às

equipes lá. Este ano, completamos um CD com
mais de 450 arquivos PDF e mais de mil arqui-
vos de texto. Deus abençoe os nossos quatro
fiéis tradutores e revisores na China! Além dis-
so, imprimimos 103 mil páginas de folhetos e
livretos no ano 2000 para equipes móveis na
China. Isso inclui o Currículo da Palavra, uma
série com quatro partes em chinês que explica
detalhadamente tudo sobre o cristianismo e o
mundo espiritual, para novos convertidos.

254.  Criamos um site CLP para colocar es-
sas publicações e arquivos à disposição de to-
dos os chineses ao redor do mundo. O endere-
ço é http://www.thefamily-chinese.org/clp.

255. Em 2000 distribuímos mais de 20 mil
exemplares de literatura de follow-up para os
Lares em Taiwan. Isso não inclui as encomen-
das do PPC de Taiwan. Este ano, o Lit-Pic chi-
nês também completou o primeiro volume de
uma reimpressão do Tesouros em chinês tradi-
cional. O formato tem 5 volumes com uma capa
inspiradora, a cores, desenhada por Philippe la
Plume! O Manual da Palavra, um feito históri-
co do Lit-Pic, também foi completado e, se Deus
quiser, logo será impresso no formato maior,
como o do livro “Descobrindo a Verdade, do
Contato.

256. E por falar em Contato, também come-
çamos os trâmites para montar um escritório do
Contato chinês. A visão do Contato em chinês
fez muito progresso: sete revistas e cinco livre-
tos já foram traduzidos!

■ Lit-Pic tailandês
257. (Do Lit-Pic tailandês:) A nossa pe-

quena equipe de tradução conseguiu terminar
uma tradução sem revisão de 37 BNs este ano,
inclusive a maioria das principais BNs publica-
das. Agora estamos traduzindo alguns materi-
ais GP para a Família na Tailândia distribuir, in-
clusive oito roteiros do Sótão Encantado, uns
folhetos novos e Reflexões.

258. Além de traduzir, ajudamos com a gra-
vação e dublagem de seis shows do Sótão En-
cantado e respondemos 1.800 cartas do minis-
tério de Alimento Diário e do Curso de Corres-
pondência para Executivos. Ajudamos a tradu-
zir e produzir um novo livreto, Heavenly Strea-
ms. Ele contém 31 artigos em tailandês e inglês
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tirados principalmente do Reflexões ou de ma-
teriais do Contato.

259. Também nos envolvemos no trabalho
da Web este ano. Traduzimos dois sites locais
(o da Família tailandesa e o site de Jonas) para o
tailandês.

260. Mandamos 18 envios este ano, num
total de 785 páginas A5 impressas.

■ Lit-Pic grego
261. (Do Lit-Pic grego:) O Lit-Pic grego

consiste de Matthew Grego e Maggie Grega e
John e Joanna (grego/americana), que vivem em
Lares diferentes em Tessalônica e Atenas. As
traduções e correções são coordenadas por e-
mail.

262. Nós conseguimos traduzir e finalizar 5
BAFs, 5 Mananciais, 35 páginas da Força Diá-
ria GP, 1 folheto, 5 Reflexões e 1 Christian Di-
gest (“Correndo Rumo à Marca”). A maioria dos
Lares na Grécia prefere receber as traduções por
e-mail e imprimi-las eles mesmo, então só man-
damos envios a dois Lares que não usam e-
mail.

263. Com a ajuda da equipe do EURCRO
também conseguimos atualizar e fazer a manu-
tenção do site grego (www.thefamilyeurope.org/
el), que inclui todas as novas e algumas publi-
cações antigas que tínhamos.

264. O ponto alto da nossa produção foi a
primeira fita em grego com uma variedade de
músicas de Natal e infantis traduzidas, para a
inspiração da Família DFO na Grécia. Também
queremos produzir essa fita para distribuição
GP.

■ Departamento de tradução
francês
265. (Da equipe de tradução francesa:) Já

fizemos muito progresso no sentido de consoli-
dar as traduções francesas. Ano passado, a
nossa pequena equipe traduziu e finalizou o
equivalente a 450 páginas A5 (270 páginas de
publicações adultas e 176 infantis). Os Lares
africanos estão recebendo envios eletrônicos
regularmente de publicações novas em francês.
As revistas 1 a 6 da Contato foram traduzidas e
as primeiras 15 revistas estarão prontas para
impressão daqui a poucos meses. Isso começa-

rá o nosso programa Contato em francês!
266. O primeiro “CD de publicações em fran-

cês” logo estará pronto e disponível, graças aos
fiéis trabalhadores da equipe de tradução fran-
cesa e do SC britânico. O novo projeto GP do
FED está sendo traduzido simultaneamente com
a finalização do original em inglês, o que signi-
fica que estará disponível em francês pouco tem-
po depois que a versão em inglês estiver im-
pressa. Terminamos sete livros infantis e tradu-
zimos 27 Reflexões, além do livro Vislumbres do
Céu, que agora está sendo distribuído.

267. Tudo isso é muito animador, especial-
mente devido à grande fome e necessidade nos
países africanos recém-pioneirados, de língua
francesa. Essas traduções serão vitais. para
colhermos os frutos prometidos para a era de
ação!

■ Lit-Pic romeno
268. (Dan, EE:) A nossa maior prioridade

ano passado foi traduzir a série Contato para o
romeno. Os seguintes livros foram traduzidos e
estão prontos para impressão:

• Deus Ainda Fala
• Superando Obstáculos
• Com Amor, Jesus
• Heróis da Fazenda
• Cabo-de-Guerra
• Versículos-chave da Bíblia

269. Também temos traduzido e enviado para
os Lares originais de publicações regulares tanto GP
como DFO, como por exemplo as Reflexões, BAFs,
FIM, PFLC, etc., para eles fazerem fotocópias ou
imprimirem para uso pessoal. No total, traduzimos
cerca de 670 páginas A5. No último ano enviamos 8
desses envios contendo: 75 Reflexões, 11 BAFs, 4
CLTPs, 3 Garotadas, 3 Parent and Teacher’s Diges-
ts, 2 FIM, 4 seções do Esfregão e 4 Caça ao Tesouro.

■ Lit-Pic húngaro
270. (Dan, EE:) Assim como o Lit-Pic ro-

meno, o Lit-Pic húngaro concentra-se em tradu-
zir e enviar originais das publicações GP para
os Lares na Hungria.

271. Este ano traduzimos 255 páginas: 56
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Reflexões, 5 BAFs, 2 CDs (Christian Digest), 1
Garotada, 1 seção do Manual da Palavra, 1
Caça ao Tesouro, 2 compilações histórias de
Natal e 4 livros do Contato. Enviamos para os
Lares 4.970 páginas de originais das publica-
ções acima.

■ Produções e impressão do
Ministério de Correspondência
na Europa do Leste
272. (Dan, EE:) Deus abençoe o querido

irmão encarregado das produções (uma pessoa
só), cargo que já foi ocupado por quatro pesso-
as o ano passado! O nosso departamento de
produções geralmente imprime materiais para o
curso de correspondência para manter atualiza-
dos os estoques. Mas ele geralmente fica en-
carregado de outros projetos para o campo
como a Força Diária em romeno (dividida em
quatro livretos) que agora está sendo impressa
aqui.

273. Alguns dos principais projetos do
nosso departamento de produções no ano pas-
sado foram:

• BN DFO da 2K em russo — 2 mil cópias;
total de 24 mil páginas.

• FD romena — 1.850 cópias; total de
366.300 páginas.

• De Jesus Com Amor (trechos seleciona-
dos para um envio especial do Ministério
de Correspondência em romeno, russo,
búlgaro e húngaro) — 4.420 cópias; um
total de 35.020 páginas.

• Deus Ainda Fala (em romeno, russo,
búlgaro e húngaro) — 4.120 cópias; total
de 77.600 páginas.

274. Ano passado, imprimimos aproxima-
damente 777 mil páginas!

■ Layout e ministério de corres-
pondência da Europa do Leste
275. (Dan, EE:) O maior projeto aqui neste

Lar é o ministério de correspondência! Ano
passado, as nossas equipes do MC juntas dis-
tribuíram cerca de 95.039 exemplares de literatu-
ra, o equivalente a 674.403 páginas.

276. Agora, o MC está renovando o seu

curso para ficar mais semelhante ao do Conta-
to, assim, os Lares na EL poderão usá-lo mais
para um trabalho ao estilo Contato, na Europa
do Leste. Envolve uma quantidade monumen-
tal de traduções, layout, impressão, etc. Por fa-
vor continuem a orar por nós, pois temos muito
trabalho!

277. A nossa equipe de layout entra em ação
assim que cada publicação foi traduzida, quer
seja para os Lares ou para os envios do MC. Eles
pegam cada publicação completa e fazem o layout,
depois devolvem-na ao tradutor para a revisão
final. Quando recebem a publicação de volta, fa-
zem um original para produções e o arquivam.

278. Eles também têm trabalhado nos ar-
quivos de materiais antigos já com layout ou
traduzidos e que muitas vezes estão em progra-
mas antigos, como WordStar, Ventura e Word
Perfect. Além disso, fizeram o layout original
das publicações do MC, como os prospectos,
revistas Garotada (para o MC infantil russo), e
outros materiais nessa mesma linha.

■ Contato sendo traduzido para
as línguas da Europa do Leste
279. (Angelina, Departamento de Traduções

da EL:) A nossa meta, com a ajuda do Senhor e com
os fundos e recursos necessários, é traduzir os livre-
tos do Contato para as (13) línguas da EL (albanês,
bósnio, búlgaro, croata, tcheco, húngaro, polonês,
romeno, russo, sérvio, eslovaco, esloveno e ucrani-
ano). Depois disso, queremos traduzir o curso 12
Pedras do Alicerce (o curso de aulas bíblicas que
faz parte do programa de treinamento do Contato —
confira os detalhes no site só para membros). O atual
curso por correspondência do MC (que recentemen-
te foi revisado e reduzido de 36 para 15 envios) vai
ser o curso do Contato para a EL, com a exceção de
algumas línguas menores — não há muito material
do curso traduzido nessas línguas então vamos usar
as revistas Contato em inglês.

280. Até o momento, 38 livretos foram traduzi-
dos, o equivalente a 658.528 palavras do Contato
traduzidas para as línguas da Europa do Leste! Deus
abençoe os preciosos membros da Família na EL
que trabalharam horas, dias, semanas e meses para
terminar isso tudo, quer fosse traduzindo, revisan-
do, procurando tradutores, terminando projetos,
tendo esperança, paciência com os atrasos, visão e
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muitas outras coisas mais! O resto está sendo feito,
e em algumas línguas o trabalho ainda têm que co-
meçar quase do zero. A nossa meta é terminar de
traduzir o curso do MC/Contato e as 12 Pedras do
Alicerce para a maioria das 13 línguas da EL até
meados de 2001. Precisamos de muito apoio em
oração para atingirmos essa meta.

281. Por favor orem para aprendermos a tra-
balhar eficazmente, para estabelecermos uma equi-
pe sólida no MC depois das muitas mudanças
que estão ocorrendo, por aqueles que traduzem
do campo (Deus os abençoe, são verdadeiros he-
róis!), e tudo o que esse grande ministério envol-
ve. Além disso, o MC está precisando e um gráfi-
co e de uma máquina impressora. Como eu disse
recentemente a alguém, é como montar e adminis-
trar 13 mini-escritórios Contato! Mas o nosso
Amor com certeza vai dar a graça e um plano.

■ Contato traduzido para o
espanhol
282. (Jonathan Nubes, Conéctate:) Fize-

mos muito progresso na tradução e publicação
dos materiais do Contato em espanhol este ano.

283. Traduzimos até a revista 17 da Conéctate
(Contato em espanhol). Imprimimos dois livros in-
fantis como parte do programa Contato/Aurora:
Cabo-de-Guerra e Heróis da Fazenda. Vagarildo
e Ligeirinho também está pronto para impressão.

284. Além desses, enviamos os seguintes li-
vros para serem impressos na Tailândia: Versículos-
chave da Bíblia, Descobrindo a Verdade No1, Ouse
ser Diferente, Superando Obstáculos, o primeiro li-
vro da série T-louvo,  e Melhores Amigos No1. Vári-
os outros livros estão na fase final: O Poder da Ora-
ção, A Palavra de Deus ao Seu Alcance e Deus
Ainda Fala, a série Apascente os Meus Cordeiros, o
resto do Melhor Amigo (série Jesus e Eu), Meu Rei e
Eu, Descobrindo a Verdade, 2a parte, e dois livros,
Two Tests and a Wish e The Mountain Calls.

285. Além disto, fizemos vários prospec-
tos e catálogos e terminamos os Reflexões que
não tínhamos em espanhol. Agora foram todos
publicados. E terminamos as últimas versões
das Declarações. Esse foi o melhor ano até hoje
no sentido das publicações GP em espanhol!

286. (Peter:) Deus abençoe todos vocês que
traduzem a Palavra, pois desempenham uma

função importante em ganhar e alimentar as ove-
lhas. Sem vocês nós estaríamos perdidos. Con-
tinuem fiéis!

O programa de Sustento
Missionário e Auxílio
Humanitário da FCF

287. Como parte de um programa de ex-
pansão geral este último ano, a FCF continuou
ajudando um número cada vez maior das nos-
sas comunidades missionárias e seus projetos
de atender aos pobres. Seguem-se trechos de
recentes boletins informativos da FCF:

288. (FCF:) O objetivo do programa de
Sustento Missionário e Auxílio Humanitário da
Fundação Family Care (MSHSP), é ajudar a an-
gariar fundos para pessoas dedicadas a proje-
tos fidedignos no mundo todo. Uma meta prio-
ritária para o ano 2000 foi aumentar o âmbito e a
eficácia do programa MSHSP, e estamos gratos
a todos vocês que possibilitam isso.

289. Hão de lembrar que as metas da FCF
para o ano 2000 eram desenvolver e implemen-
tar de modo eficaz vários programas e serviços
em todo o mundo, inclusive:

• Proporcionar auxílio humanitário para
nações em desenvolvimento, inclusive
alimentos e roupas para os pobres

• Programas educativos para crianças e
de profissionalização para jovens

• Programas educacionais para pessoas
com necessidades especiais, inclusive
deficientes físicos ou mentais

• Atividade, treinamento e sustento para
missionários

• Obter recursos para auxílio humanitário
e em catástrofes em países em desen-
volvimento

• Obter equipamento e suprimentos para
hospitais, orfanatos, prisões e outras
instituições carentes

290. Ficamos felizes em anunciar que fizemos
grandes avanços em todos esses programas no ano
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passado. Para dar uma idéia de quantas vidas foram
influenciadas pelos nossos mais de 106 projetos
humanitários e missionários em 52 países, temos aqui
estatísticas informais de um ano. (Por favor obser-
vem que este resumo não está de modo algum com-
pleto, apenas destaca algumas das atividades e ser-
viços providenciados pela Fundação Family Care e
os nossos projetos. O total atual de serviços provi-
denciados e auxílio excede em muito esta relação.)

Número de pessoas que receberam alimen-
tos: 1.394.000

Refeições servidas: 129 mil
Outros alimentos distribuídos: 716 toneladas
Aconselhamento ou ministração individual a:

488 mil pessoas
Aulas e seminários: 1872 (temas: como criar

filhos, puericultura, saúde e higiene,
educação, treinamento profissionalizan-
te, traumas de guerra, força jovem,
valores cristãos, treinamento de partei-
ras, prevenção de drogas, informática,
sexo responsável, resolução de confli-
tos, violência doméstica e abuso de
menores)

Participantes dos seminários: 150 mil
Vítimas de catástrofes auxiliadas: 245 mil
Deficientes auxiliados: 26 mil (deficientes

auditivos, mentais, cegos, etc.)
Pessoas que receberam tratamento médico:

9.500
Órfãos auxiliados: 41 mil (instruídos, alimen-

tados, etc.)
Enfermos visitados em hospitais, clínicas,

etc.: 26 mil
Jovens auxiliados: 64 mil
Indivíduos auxiliados em instituições: 22 mil

(prisões, casa de detenção de menores,
abrigos, etc.)

Apresentações para necessitados de cura
emocional: 5.100 (apresentações para
inspiração, com música, show de
palhaços, etc.)

Indivíduos auxiliados nessas apresentações:
2.244.000

Bíblias e literatura do Evangelho distribuídas:
9.174.000

Outros itens e serviços procurados e
providenciados para pessoas carentes
em países em desenvolvimento incluem:

cirurgias cardíacas, equipamento
odontológico e médico, computadores,
ambulâncias, 27 toneladas de alimentos
para a Coréia do Norte, duas toneladas
de alimentos para bebês no Camboja,
óculos, roupas, materiais educativos,
sapatos, projetos de construção de
igrejas, renovações de  orfanatos e
creches, construção de casas, artigos
escolares e muito mais.

291. A FCF está formando parceria com
outras fundações para ampliar os serviços pres-
tados. A nossa vasta rede de trabalhadores ati-
vos em países em desenvolvimento fazem da
Fundação Family Care um parceiro ideal para
organizações de auxílio americanas que reco-
lhem e distribuem alimentos, suprimentos médi-
cos, etc. Recentemente fizemos parceria com
uma organização sem fins lucrativos sediada no
Texas cuja missão é recolher suprimentos e equi-
pamentos médicos nos EUA e distribuí-los nos
países em desenvolvimento. O nosso primeiro
esforço conjunto resultou na distribuição de 13
toneladas de equipamento e suprimentos médi-
cos (no valor de mais de 170 mil dólares) a vári-
os ambulatórios médicos na América do Sul.

292. Um resumo do bom trabalho que cada
um dos projetos da FCF tem realizado nos seus
respectivos países pode ser encontrado no nos-
so site www.familycare.org, onde cada projeto tem
uma página atualizada regularmente. Ano passa-
do, fizemos muito progresso no sentido de usar o
site da FCF para educar o público sobre os nos-
sos diferentes programas e as pessoas auxiliadas
por eles. A nossa intenção é expandir essa educa-
ção e a angariação de fundos através da Internet,
aproveitando os benefícios instantâneos, amplos
e a eficiência de operar no ciberespaço. (Fim dos
trechos das cartas de notícias da FCF.)

Teledifusão e marketing
de vídeos

293. (Peter:) Enquanto isso, a Fundação
Family Care continua procurando meios de
colocar na TV o Sótão Encantado e comerci-
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alizar diferentes vídeos. Vou citar mais trechos
de recentes boletins informativos da FCF:

294. (FCF:) Outro objetivo da FCF é in-
vestir nas crianças de hoje através de
materiais de desenvolvimento de caráter.
Para alcançar esta meta, firmamos acor-
dos com várias redes de televisão para
transmitirem o Sótão Encantado, uma sé-
rie infantil para televisão com autorização
da FCF. O Sótão Encantado é transmitido
regularmente em três canais americanos,
dois em inglês e um em espanhol.

295. Outra fita de vídeo, Contagem Re-
gressiva Para o Armagedom, um documen-
tário de 55 minutos, continua sendo vendi-
da em cinco grandes cadeias nacionais de
lojas nos Estados Unidos e no Canadá,
bem como através da Amazon.com e de
várias outras distribuidoras na Internet. (Fim
de trecho do boletim informativo da FCF:)

296. (Peter:) Vocês devem se lembrar que a
FCF e a equipe que cuida do aspecto legal do IVM
foram vitais para termos a base para começarmos a
comercializar nossas fitas de vídeo no mundo todo.
Com o surgimento do departamento de verbas, de
doações específicas, e de outras atividades, a FCF
limitou a sua distribuição em massa e para redes de
TV apenas à América do Norte, já que o Contato e
outros centros de serviço estão em funcionamento e
podem cuidar disso em outras áreas.

297. Por favor continuem a orar pela FCF,
para o Senhor abençoar a sua expansão e todos
os serviços que providenciam.

O trabalho na China
continua crescendo!

298. (Jeff e Rachel Mei:) O trabalho na China
está indo de vento em popa, e apesar das estatísti-
cas serem pequenas comparadas às do resto dos
nossos maravilhosos missionários no mundo todo,
nossas fiéis e dedicadas famílias pioneiras estão
ganhando muito terreno nas vidas e corações de
preciosas ovelhas chinesas. Na última listagem, as
equipes espalhadas pelo país em 20 cidades já con-

tavam com mais de 70 membros externos! Tivemos
o privilégio de conhecer algumas dessas ovelhas, e
esses preciosos novos trabalhadores são tudo o
que o Senhor disse sobre eles na Carta “A hora da
China” (CM 3273, BN 877).

299. Agora temos um discípulo a tempo
integral cujo trabalho principal é traduzir as Pa-
lavras de David. A equipe do Lit-Pic chinês diz
que ele é um dos seus melhores tradutores!
Deus abençoe tanto a ele como à preciosa equi-
pe que ajudou a trazê-lo para dentro e que tem
cuidado fielmente dele nestes últimos anos.

300. No ano passado, o Senhor abriu três
grandes e novas cidades e oito novas equipes
abriram Lares. Onde possível, diferentes obrei-
ros, tanto jovens como mais velhos, se uniram a
outras equipes, e o ambiente fica muito anima-
do quando os visitamos e vemos e ouvimos
tudo o que o Senhor está fazendo.

301. Um fato notável quando visitamos os
Lares na China é que cada um está convencido
de que a sua cidade é a melhor cidade e o me-
lhor lugar da China — e ficam ansiosos por ex-
plicar porquê. Sempre que saímos de um Lar
estamos convencidos de que estão certos —
pelo menos até chegarmos ao próximo Lar!

302. O ano passado, o Senhor nos mostrou
que deveríamos designar sete novos VS trainees
entre os que vivem na China. São quatro APGs e
três ASGs. Deus os abençoe por aceitarem esta
nova unção. Numa recente reunião com esses no-
vos VSes e outras colunas do trabalho na China, o
Senhor nos guiou a dividir os Lares existentes em
quatro áreas regionais, assim cada VS tem uma área
razoável para cobrir. Esperamos que ao lerem estas
notícias, todos os Lares já tenham sido visitados
pelos seus novos VSes e estejam planejando e oran-
do sobre como podem trabalhar juntos a nível de
área para terem o convívio necessário, coordena-
rem como pegarem os envios, organizarem reuni-
ões pequenas de delegados e por aí vai.

303. Deus abençoe os Lares em Taiwan que
continuaram fazendo mais do que nunca este ano
para serem uma força e apoio para a nossa Família
na China. Os Lares em Taiwan ajudaram o trabalho
na China das seguintes maneiras, entre outras:
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• A equipe do Lit-Pic chinês trabalhou duro
para produzir dois livretos para follow-up
feitos especificamente para alimentar as
ovelhas chinesas.

• A equipe do estúdio chinês produziu três
novas músicas DFO em chinês para
follow-up. Eles também ganharam
alguns preciosos catacumbas que têm
ajudado a cantar e produzir algumas das
músicas do disco Always.

• O Lar de recepção da China recebeu e
ajudou a preparar várias novas equipes
para entrarem na China. Eles têm
providenciado aulas e informações que
têm sido uma grande ajuda para as
equipes conseguirem se adaptar mais
facilmente quando chegam ao campo.

• Dois dos nossos preciosos membros
nativos de Taiwan fizeram visitas bem
frutíferas à China para alimentar e
fortalecer alguns membros externos
chineses. Vários Lares na China não
conseguem ter uma comunicação mais
profunda com as suas ovelhas devido à
barreira do idioma, então o Senhor deu a
visão de enviarmos alguns taiwaneses
como pastores para fortaleceremos a
igreja chinesa. As poucas visitas que
eles fizeram o ano passado deram
enorme fruto na vida daqueles com
quem se encontraram.

• Também construímos o site chinês ano
passado, e ouvimos dizer que alguns
chineses na China mesmo já o estão
visitando. A equipe que construiu o site
planeja fazer um especificamente para o
continente.

• Houve três visitas principais de CROs e/
ou VSes à maioria dos Lares na China.

• A nossa equipe de escritório tem suprido
cada vez mais material da Família em CD
às equipes da China, visto que não podem
baixar nada do MO site, dentro da China.

• As nossas fiéis secretárias no escritório
chinês continuaram ajudando os Lares na
China com as suas comunicações e envios.

304. Tudo o que foi descrito acima foi possí-
vel devido aos Lares de Serviço que trabalham duro

e à fidelidade do resto da Família em Taiwan —
esposas, maridos, filhos, os que cuidam das crian-
ças, motoristas, equipes de apoio, jovens, profes-
sores e pastores. Muitos deles fizeram grandes sa-
crifícios para podermos realizar esses ministérios.

A China faz Contato!
305. As equipes na China querem muito es-

tar em dia com os novos passos do Vinho Novo.
Querem usar os lindos materiais do Contato e,
como resultado, querem saber como podem “fa-
zer contato” na China. Estamos orando sobre esta
importante pergunta, visto que existem muitos
fatores a considerar e obstáculos a superar.

306. Um fato animador é que as equipes na
China já “fizeram contato” em muitos sentidos, por-
que o seu ministério principal é as ovelhas! Eles
não podem testificar como os Lares em campos
abertos e não podem provisionar; têm que testifi-
car aos poucos para as pessoas que vão conhe-
cendo. Assim, passam todo o tempo e despendem
toda a sua energia nas ovelhas: recebendo-as em
casa sempre que dá e alimentando-as com o máxi-
mo de Palavra possível. Eles passam horas e horas
com as suas ovelhas, visto que em muitos casos o
rebanho são os alunos de inglês, ou colegas de
serviço. Tudo o que fazem cada dia é observado
atentamente por aqueles ao seu redor, e eles estão
“no palco” grande parte do tempo.

307. Os chineses têm o hábito de visitar a
qualquer hora, assim como a Palavra diz que
podemos esperar no futuro. Eles geralmente vêm
esperando e sinceramente desejando serem ali-
mentados, por isso a Família na China aprendeu
a estar pronta a qualquer hora para parar o que
está fazendo e cuidar das visitas. Eles sabem
que cada oportunidade é uma ocasião preciosa
para aproximar mais a ovelha da luz.

308. Você tem o desejo de vir para a China? A
Família toda caberia facilmente neste país, e ainda
sobraria espaço! Existem cidades virgens de mi-
lhões de pessoas, apenas esperando para serem
alcançadas com as Palavras de David! Se você não
se incomoda de fazer trabalhos braçais no campo, e
sabe usar um arado em oração, este poderia ser o
campo para você. Jesus disse em A Hora da China
que “verdadeiramente é uma terra onde o homem
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labuta e vê o fruto!” Esperamos notícias suas.

Trabalho prospera no
Oriente Médio

309. (Peter:) Segue-se uma pequena olha-
da no trabalho próspero, mas às vezes desco-
nhecido, no Oriente Médio. Deus abençoe os
dedicados membros da nossa Família que se
integraram ao povo e ganharam a sua confiança
para poderem ministrar e dar-lhes a mensagem.

310. (Joan, CRO:) Uma das vitórias mais ins-
piradoras no nosso trabalho pioneiro no Oriente
Médio neste último ano é que pudemos distribuir
muito mais literatura pessoalmente ou por corres-
pondência. As nossas visitas anuais e apresenta-
ções em festivais internacionais, bem como em ou-
tros eventos na região, com a participação da ban-
da Heart to Heart nos últimos cinco anos, tem aberto
os corações das pessoas e as deixado receptivas à
Palavra escrita. Antes e depois de cada show, dis-
tribuímos milhares de Reflexões e aulas. Também
damos mensagens especiais em profecia para en-
corajar as pessoas, principalmente aquelas que atra-
vessaram ou estão atravessando momentos extre-
mamente difíceis. Multidões literalmente avançam
nos testificadores implorando por algo para lerem.

311. Freqüentemente recebemos respostas co-
movedoras por correspondência de algumas das
pessoas necessitadas a quem ministramos. Essas
queridas pessoas não só recebem a Palavra com ale-
gria mas também a distribuem para outros. Nós rece-
bemos correspondência de pessoas que nunca nos
conheceram mas que nos viram na televisão ou rece-
beram alguma literatura de um conhecido seu. Mui-
tas nos perguntam se temos algo que possam assi-
nar e receberem regularmente; elas procuram deses-
peradamente um pouco de encorajamento.

312. A nossa meta no próximo ano é criar uma
série de revistas semelhantes à Contato, feitas para
os campos mais muçulmanos do Oriente Médio, e
assim satisfazer essa necessidade desesperadora.

313. As músicas que o Senhor deu para re-
giões ou situações específicas aqui no Oriente
Médio tocaram muito as pessoas. A música “Al-

guém Se Importa”, para testificação, tocou mui-
tos corações. A música “O Fênix” composta para
o povo palestino, dá uma mensagem de esperan-
ça a um povo que perdeu quase toda a esperan-
ça de paz e um futuro melhor, principalmente nos
últimos meses. A letra de outra música chamada
“Natal em Belém” (escrita há quase dois anos),
não poderia se encaixar melhor neste Natal:

As fogueiras ardiam quentes no inverno e
brilhavam,

Viajantes pela noite jornavam.
Um homem levou sua mulher cansada

naquela noite fria
A um humilde estábulo, outro lugar não havia.
Era Natal em Belém, anos atrás.

Nasceu um menininho neste dia,
A sua mãe se encheu de alegria,
Pastores ouviram anjos encherem a noite

com uma canção.
Homens sábios se maravilharam com o

brilho estranho de uma estrela,
Era Natal em Belém anos atrás, que emoção.

Mas em Belém hoje em dia,
As crianças temem correr e brincar com

alegria.
Mães choram, pais oram, todos pedem o fim

da dor.
E no mundo todo ressoa o refrão
É Natal em Belém, voltará a reinar o amor.

Um dia em breve, o Príncipe de amor
Voltará lá dos céus com esplendor,
Quando o mundo disser basta às lágrimas, à

guerra e à dor,
Nesse dia se ouvirá em todo o lugar músicas

de alegria e louvor,
Natal em Belém, a paz na Terra voltou.

314. Há muitos anos, Papai disse que a
música seria a chave para abrir as portas nesses
campos muçulmanos e o coração desse precio-
so povo. E hoje isso é verdade. Muitas pessoas
choram quando ouvem essas músicas feitas
especialmente para elas.

315. A violência recente na região mudou
muito os nossos ministérios em certas partes
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do Oriente Médio. Onde antes fazíamos shows
de palhaços e musicais, agora visitamos os que
foram afetados pessoalmente pela violência,
quer estejam em casa ou em hospitais. Alguns
perderam o empregos ou firmas; outros foram
mutilados ou ficaram feridos; outros ainda per-
deram amigos e familiares. Quase todo o mundo
na região foi afetado de alguma maneira.

316. Essas pessoas, sem dúvida, agora estão
prontas para aceitarem as Palavras do Senhor. Um
simples versículo como “os mansos herdarão a
Terra” traz um raio de esperança para os que estão
sofrendo. Eles se agarram desesperadamente a
qualquer palavra de consolo e esperança que lhes
damos. Mesmo nas regiões que não estão direta-
mente envolvidas nem foram afetadas pelo confli-
to, as pessoas recebem com respeito e gratidão o
folheto recebido em profecia pelo Lar da Mamãe.
Todos sabem que se a violência não for contida, a
situação pode piorar muito e começar a afetar todo
o Oriente Médio. Isso gerou mais seriedade no
nosso trabalho e ministérios nessas terras, bem
como uma atitude de urgência para distribuirmos
a mensagem do Senhor  mais do que nunca.

317. As recentes mudanças dramáticas na re-
gião também tiveram um impacto nos nossos fi-
lhos, jovens e adultos. O nosso amor pelos perdi-
dos aumentou e temos mais convicção para de-
fendermos o que é certo e verdadeiro. As circuns-
tâncias também nos conscientizaram muito mais
de que estamos vivendo no Tempo do Fim; elas
nos fizeram revisar as aulas que Papai deu sobre o
Tempo do Fim , começar a memorizar ou revisar
alguns versículos-chave sobre o assunto e, acima
de tudo, perceber que o tempo é curto!

Trabalhos e campos pioneiros!

318. ASCRO — Os trabalhos pioneiros no Vi-
etnã, Birmânia e Camboja continuam prosperando.
Atualmente, temos dois Lares na Birmânia, quatro
no Vietnã e um no Camboja. Temos um ministério por
correspondência muito abrangente na Birmânia, uma
maneira muito frutífera e maravilhosa de ministrar às
pessoas. Também temos muito mais material traduzi-
do para o birmanês e o vietnamita. A equipe no Cam-

boja tem um ministério de ATP bem frutífero e muitas
vezes é o brilhante de vendas da área!

319. EURCRO — No ano passado, equipes
pioneiras abriram Lares na Etiópia, Benim, e num
país da África do Norte. Antes não havia Lar em
nenhum desses países. Outros países sem Lares
permanentes e que logo terão equipes, se Deus
quiser, são Angola, Camarões e Togo. Equipes
itinerantes fizeram viagens a Angola (para verifi-
car as possibilidades de abrirem um Lar perma-
nente lá), ao Congo e ao Sudão. Também foram
feitas viagens exploratórias à República Democrá-
tica do Congo (ex-Zaire) e sul do Sudão para pre-
parar o caminho para uma obra lá treinando líderes
de trabalho para ganharem os seus países. Eles
fizeram contatos importantes e num futuro breve
vão voltar para continuarem ministrando a essas
pessoas. Na Libéria, Serra Leoa, Moçambique e
Zâmbia, temos igrejas nacionais fortes com testifi-
cadores e membros externos, e também há uma
começando na República Democrática do Congo.

320. Até outubro de 2000, tínhamos 574 mem-
bros CM/FM na África (303 adultos de 16 anos
para cima e 271 crianças), vivendo em 56 Lares.

321. Este ano passado, equipes da Família se
concentraram em alcançar Kosovo, um campo muito
receptivo, levando a música e a mensagem a incon-
táveis pessoas que estão desesperadas. Também
voltamos a testificar na Bulgária, onde equipes da
Família prosseguiram o contato com muitas ovelhas.

O que está acontecendo
na Austrália, Nova
Zelândia e Taiti!

322. (Jeff CRO, PACRO:) No ano passado
pude visitar a Austrália. Foi uma grande inspira-
ção rever muitos da nossa querida Família lá de-
pois de ficar sem visitá-los por uns três anos.
Muitos irmãos partiram para o campo de missão
em resposta ao chamado do Senhor para se mu-
darem para campos mais frutíferos e receptivos,
e muitos mais estão a caminho. Como resultado,
o trabalho lá diminuiu bastante nos últimos anos.

323. Os Lares em Sidnei têm tido um minis-
tério muito inspirador e frutífero nas prisões, com
a participação de quase todos os irmãos da cida-
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de. (Obs.: Cf. testemunho em breve num GV.)
Muitos prisioneiros estão sendo salvos e alimen-
tados, e estamos prosseguindo o contato com
eles, inclusive um da América do Sul que quer
entrar na Família quando for solto, em breve!

324. Não tivemos a oportunidade de visitar o
Lar que sobrou na Nova Zelândia mas, pelo que
ouvimos, eles também tem um trabalho frutífero e
muitas ovelhas preciosas. Devido ao fruto que o
Senhor continua lhes dando, eles se sentem guia-
dos a ficar lá e ceifar a colheita que Ele está dando.

325. A equipe nacional no Taiti continua a
dar muito bom fruto, visto que tem fielmente ali-
mentado e trabalhado há vários anos para esta-
belecerem a igreja local. Deus abençoe essas equi-
pes na Nova Zelândia e no Taiti que fielmente
seguiram as orientações específicas do Senhor
para ficarem e ceifarem o fruto que Ele deu, mes-
mo estando bastante isolados e afastados de
outros membros da Família. Com certeza isso nos
dá orgulho de cada membro precioso e dedicado
da Família que está tão disposto a seguir o Se-
nhor para qualquer lugar e de qualquer maneira.

Membros externos, língua e
novos materiais no Japão

326. (Stephen, VS:) Este ano, no nosso Lar
de CROs e VSes em Tóquio, tivemos duas reu-
niões para membros externos, uma para a região
de Tóquio e outra para o país inteiro. Essas reu-
niões têm sido uma verdadeira força para os
nossos membros externos, e planejamos tê-las
regularmente.

327. Em relação à S2K, o Senhor nos mos-
trou alguns aspectos em que a Família japonesa
precisa fazer progressos. Um deles é aprender a
língua. Muitos nacionais da segunda geração
não falam muito bem o japonês, e isso é um mal
exemplo. Tem sido uma CPM do país há anos.
Muitos membros estrangeiros também estavam
tendo dificuldade para testificar de modo mais
profundo ou sem saberem se relacionar com os
japoneses porque não falam ou não entendem
direito a língua. Então propusemos uma meta
nacional de aprendermos o idioma japonês, e
os Lares aprovaram. Muitos levaram a sério, e

muito progresso foi feito no ano passado.
328. Leva tempo e paciência para ganhar

os japoneses, e não se vê resultados imediatos.
O Senhor nos inspirou a fazer uma publicação
local com testemunhos, caso contrário o pes-
soal quase não ouve testemunhos do Japão.
Isso, junto com a era de ação, trouxe maior fer-
vor à testificação de muitos.

329. O Senhor também advertiu a Família
no Japão a encontrar maneiras de alcançar o
país. Um dos segredos parece ser patrocinar e
cuidar de projetos de ATP em países em desen-
volvimento como Índia e Camboja (várias famí-
lias e Lares fazem isso). [Obs.: Cf. no Grapevi-
ne 101 um exemplo de como os Lares no Japão
estão usando os seus CTPs em outros países
para alcançar o Japão.]

330. Aprendemos também, através da ex-
periência, que alguns dos nossos materiais de
testificação têm que ser modificados para o
povo japonês se identificar mais com eles. O
nosso fiel comitê de materiais japoneses tem
orado sobre isso e está produzindo material de
testificação local. Este ano eles produziram um
CD de música (a maioria tirada do Always e com
outras canções mais “japonesas”), um calendá-
rio de 31 dias em cores (com uma citação em
cada página, tiradas de Segredos para o Suces-
so) e um folheto em quadrinhos para distribuí-
rem quando fazem bichinhos de balão. A queri-
da Lydia (de Johanne) publicou o seu segundo
livro de textos e poemas sobre a sua enfermida-
de (ela tem câncer e está em estado terminal) e
colocou à disposição dos Lares no Japão. Para
o povo japonês os livros dela são muito anima-
dores, consoladores e bem “japoneses”. Nós
também estamos preparando materiais do Con-
tato em japonês, que serão uma verdadeira bên-
ção para novos convertidos.

331. Outro segredo para o povo japonês é
o Natal. É uma época quando eles ficam mais
abertos a mensagens cristãs. Nós temos um site
oficial da Família no Japão, e uma seção é dedi-
cada ao Natal. O ano passado, 158.600 endere-
ços (13.200 por mês) visitaram o nosso site. Em
novembro e dezembro as estatísticas aumen-
tam tremendamente, e nas primeiras três sema-
nas de novembro de 2000, quase 35 mil endere-
ços visitaram o site!
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332. Além da seção de Natal, temos pionei-
rado novas coisas no site. No Japão existe um
serviço de Internet para celulares chamado “i-
mode” que é usado por quase 20 milhões de
pessoas. Fizemos uma seção especial para usu-
ários do i-mode há poucos meses porque eles
não podem exibir páginas normais. Agora esta-
mos imprimindo o endereço nos nossos folhe-
tos para as ovelhas poderem acessar o nosso
site de qualquer lugar, até mesmo da rua, usan-
do o celular.

Rússia, Ucrânia, Cazaquistão,
Uzbequistão e Quirgistão!

333. (Magda CRO, Rússia:) Como resulta-
do da S2K e do Senhor ter nos encorajado a ir
aonde Ele quer que vamos, o trabalho nesses
países ficou mais alicerçado e os Lares progre-
diram no sentido de se estabelecerem com uma
visão mais a longo prazo. Alguns decidiram ir
para outros campos (África principalmente), e a
maioria dos que permaneceram está dedicada a
ficar e trabalhar aqui o máximo de tempo possí-
vel.

334. Esses campos continuam sendo extre-
mamente férteis, e a seara é abundante. No ano
passado, 11 pessoas se comprometeram ao ser-
viço a tempo integral na Família CM! O Senhor
mostrou que o trabalho na nossa área está en-
trando numa fase nova e, surpreendentemente,
disse que a maior obra está apenas começando!
É fácil ver por quê. Existem literalmente cente-
nas de pessoas que podem facilmente ser orga-
nizadas em igrejas nacionais; elas só estão es-
perando por pastores para guiá-las e mostrar-
lhes o caminho! Estamos vendo claramente o
plano do Senhor para a era de ação: esse gran-
de ministério de prosseguimento que está se
revelando.

335. Cada Lar na nossa região conseguiu
fazer viagens de fé inspiradas e milagrosas este
verão. Alguns organizaram acampamentos para
treinamento de catacumbas e de membros ex-
ternos, resultando em muitos novos líderes de
trabalho.

336. O Senhor nos guiou a abrir um novo

Lar de Serviço este ano com o objetivo só de
ajudar os Lares do campo a consolidarem, edifi-
carem e alimentarem as igrejas nacionais. Esse
Lar será um escritório e base de pastoreamento
sólido e a longo prazo para as igrejas nacionais,
semelhante à maneira como um Escritório Con-
tinental serve os Lares CM. Além de traduzir e
mandar à igreja Nacional envios regulares, com
base no Vinho Novo assim que essa Palavra é
publicada, o Lar da Igreja Nacional vai receber,
processar e responder os relatórios das igrejas
nacionais e terá uma equipe de VSes que vai
visitar as igrejas nacionais regularmente. Tra-
balhando com representantes de Lares do cam-
po, o escritório da igreja nacional vai ajudar a
cuidar de dezenas de igrejas nacionais em cinco
países.

337. Este ano, terminamos de gravar cinco
novos Sótãos Encantados em russo e uma fita
áudio para alimentar as igrejas nacionais. Pla-
nejamos abrir um novo estúdio musical para a
língua local, o que agilizará bastante a produ-
ção de novos materiais GP e DFO.

338. Pudemos entrar no mundo das produ-
ções e distribuição em massa de livros GP de-
pois que abrimos duas empresas. Achamos que
vai ser muito bem-sucedido, e embora ainda não
vimos a concretização  desta visão, colocamos
um alicerce importante, e muito progresso já foi
feito.

339. Além de todos os outros acontecimen-
tos no nosso campo, tivemos quatro casamen-
tos e 14 bebês nasceram. Com o maior número
de crianças e novos pais e mães no nosso cam-
po, o Senhor nos guiou a ter uma série de
workshops sobre puericultura em diferentes
Lares. Queremos ter mais no ano que vêm.

340. A nossa área aumentou: agora a Ucrâ-
nia está no nosso distrito. Embora a nossa área
contenha várias línguas, climas, fusos horári-
os, etc., quase todas as 250 milhões de pessoas
nesta parte do mundo falam e lêem russo. Para
nos ajudar a satisfazer as necessidades do povo,
criamos uma variedade de materiais na língua
local, inclusive cartões-CD e publicações para
crianças.

341. O nosso departamento de informática
atualizou o programa InfoStore, deixando-o mais
versátil e fácil de usar. Ele é utilizado pelo Lit-
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Pic para montar bibliotecas na língua local em
CD. Além de muitas novas publicações na lín-
gua local, o CD contém todas as publicações
em inglês até junho de 2000, e os prospectos do
Contato. Este CD tem sido uma grande bênção
para alimentarmos as ovelhas, mesmo para quem
não fala a língua local.

Reuniões e visitação na EL

342. (Dawn CRO:) O ano passado tivemos
11 reuniões e acampamentos em toda a EL, e a
maioria dos Lares (50 de 61) foi visitada por uma
equipe de VSes ou de CROs. Tivemos as se-
guintes reuniões/acampamentos/workshops:

• Acampamento para jovens, Romênia
• Reunião de mães, Hungria
• Reunião de mães, Polônia/Bálcãs
• Workshop sobre música para jovens,

Hungria
• Reunião para avaliar as diretrizes para a

Bósnia, país em situação delicada
• Reunião para avaliar diretrizes para

Kosovo
• Acampamento de catacumbas, Romênia
• Acampamento para testificadores

externos, Bulgária
• Reunião de prosseguimento Contato/

Ministério de Correspondência da EL,
Ucrânia

• Reunião de prosseguimento Contato/
Ministério de Correspondência da EL,
Hungria

• Reunião de prosseguimento Contato/
Ministério de Correspondência da EL,
Romênia

O programa NuBeat
vai ao ar na África!

343. (Produções RadioActive, Uganda:)
Depois de montar o alicerce há quase um ano, a
NuBeat está sendo ouvida em Uganda às 10:30
da manhã, sábado e domingo, numa das maio-

res rádios FM, CBS (em duas freqüências). Essa
rádio transmite para toda Kampala e Uganda
central. Também estamos no ar na Voice of Teso
(Voz de Teso) nos domingos às 9:30 da manhã.
Essa é a principal rádio FM no leste de Uganda,
bem como em partes do Sudão e do Quênia.
Agora estamos negociando com mais três esta-
ções FM que transmitem para o norte, sul e oes-
te de Uganda.

344. Os primeiros 12 shows de rádio da
NuBeat (todos com temas diferentes e usando
muitas das nossas músicas inspiradas das FTTs)
foram enviados a diversos Lares na África que
os encomendaram para colocarem nas emisso-
ras locais. Agora estamos trabalhando nos três
últimos shows da segunda batelada de 12.

345. Se Deus quiser, no dia 15 de dezembro
vamos começar a transmitir um show matinal de
duas horas ao vivo numa nova rádio FM, Rádio
Kampala, a única estação FM que alcança toda
a Uganda. O show vai ao ar de segunda a sába-
do. Deste modo, poderemos derramar a nossa
música e mensagem numa quantidade impossí-
vel num show semanal de meia-hora. Também
poderemos ter contato direto com os ouvintes
através de chamadas e entrevistas ao vivo.
Queremos editar as melhores partes destes pro-
gramas para fazer uma série que possa ser usa-
da em outras emissoras na África.

346. Completamos um CD novo de históri-
as infantis contendo: “O maior de todos”, “Va-
garildo e Ligeirinho”, “A galinha ruiva”, “O ca-
cique egoísta”, “O focinho do camelo”, “O cego
e o elefante” e, finalmente, “O segredo do alfai-
ate”. Estamos produzindo um segundo CD de
histórias infantis. Elas vão ser incluídas no
“Mundo Infantil”, que vai começar a ser produ-
zido no começo de 2001. Também estamos nos
aconselhando sobre a melhor maneira de dis-
ponibilizar estas histórias para as crianças na
Família.

347. O Ministério de Vídeo africano enviou
o seu primeiro CD-vídeo para os Lares na Áfri-
ca. Eles também criaram um comercial informati-
vo sobre parte do trabalho na África para a FCF,
que será transmitido nos EUA, bem como um
comercial informativo de um minuto que vai ser
transmitido na África.
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É só o começo!
348. (Peter:) Aí está! E isso só é parte das

realizações da Família no último ano. Vocês ou-
viram as notícias em 24 Grapevines, e até isso é
apenas uma fração do que fizemos este ano.
Que ano! E pela graça de Deus, o ano por vir vai
ser ainda melhor! Ele prometeu coisas maravi-
lhosas, e temos certeza que vamos ver um enor-
me crescimento e expansão da Família, bem como
muito progresso nas nossas metas de prosse-
guimento e do Contato.

349. Você está participando do Contato?
Está alimentando as suas ovelhas? Está seguin-
do os últimos conselhos e direções diretos do
Céu que se encontram no Vinho Novo? Se esti-
ver, pode ter certeza de que o ano por vir será
emocionante, um desafio, será frutífero, gratifi-
cante, estimulante, cheio de atividade, transbor-
dando de bênçãos, e alargará muito a sua fé!
Vamos entrar no segundo ano da era de ação
ainda mais determinados a alcançar os perdi-
dos, ganhar almas, distribuir a mensagem e ser-
mos a Família em fogo que o Senhor espera que
sejamos!

350. Você está fazendo Contato? Se não
estiver, faça hoje! O Contato não é só a incum-
bência que o Senhor nos deu; também vai revo-
lucionar e unir o seu Lar. Ele não só é a solução
para o prosseguimento e para melhor alimenta-
rem as suas ovelhas e amigos, mas também é a
solução para muitas das necessidades e pro-
blemas do seu Lar. Vejam a seguinte reação de
um VS na Europa do Leste:

351. (VS na EL:) O programa Contato
tem sido um salva-vidas para a Família
toda. Ele tem ajudado a inspirar os APGs,
ASGs, adolescentes, etc., com a visão e a
motivá-los com a razão da nossa existên-
cia! Ele é muito simples e tem feito gran-
des coisas pela nossa área. Apesar de
ser um desafio e tanto fazer Contato na
língua local em todos os países, é uma
tremenda bênção o fato d e ser uma arma
tão poderosa para ajudar a aproximar as
pessoas do Senhor, ser fácil de usar e cer-
tamente uma moda “dez” na Família. Eu
também vi que é uma solução para ajudar

a haver mais união entre os Lares, uma
vez que todos estão aprendendo e cres-
cendo no mundo do Contato. (Fim da rea-
ção do VS da EL.)

352. Experimente! Você vai adorar! O Se-
nhor espera isso de você, e Ele prometeu derra-
mar as Suas bênçãos como nunca antes se você
obedecer! Ponha-O à prova! Ele não irá decep-
cioná-lo.

353. Para concluir, uma palavra do nosso
Marido e Guia para aumentar a nossa visão para
o ano à frente:

354. (Jesus fala:) É só o começo! É só o
começo! É o começo de uma maravilhosa nova
onda de testificação e follow-up no mundo todo.
O mundo vai sentir a influência das revistas,
livretos e materiais do Contato! Se obedece-
rem, derem um passo e promoverem o Contato,
Eu darei o lucro! Eu trarei as ovelhas, levantarei
líderes de trabalho e trarei novos discípulos.
Daqui a pouco vocês estarão transbordando
de convertidos para ensinar e treinar. Estarão
Me agradecendo e louvando de manhã à noite
pela Minha abundante provisão, proteção e pre-
visão ao orientá-los para o Contato. Vai ser um
ano de grandes mudanças à medida que cada
aspecto da sua vida e ministério mudarem para
a visão de alimentar as ovelhas e distribuir a
mensagem enquanto é tempo!

355. A era de ação é muito mais do que
viram até agora! Vocês só tocaram a superfície.
Mal meteram o dedão na água! Tenho incontá-
veis vitórias e bênçãos reservadas para vocês
neste ano se derem um passo para obedecer e
fazerem o melhor que podem por Mim. Se ora-
rem e agirem de acordo com o que pedirem, este
será o melhor ano que já tiveram, o mais frutífe-
ro e mais cheio de bênçãos!

356. Façam Contato com o mundo ao seu
redor através das Minhas Palavras, do Meu amor
e da Minha mensagem de salvação, e Eu ativarei
plenamente a era de ação. Darei todas as bên-
çãos que vocês têm procurado! Vai ser um ano
maravilhoso! (Fim da mensagem de Jesus.)

O que acham, vamos nessa? Feliz Ano Novo!
Com amor, Peter


