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Maria 566
Querida Família,

ESTA BN contém lições íntimas e detalha-
das que o querido Steven ASCRO (Silas)

concordou plenamente que compartilhássemos
com vocês. Como hão de ver, o Senhor tem guia-
do Steven passo a passo até ele chegar agora ao
ponto em que está disposto a abandonar muito
do seu antigo modo de ser para se tornar o tipo
de líder que a Família precisa hoje. Essa caminha-
da não tem sido fácil para ele. Steven tem sofrido
e tem sido doloroso encarar as várias áreas que
precisa mudar na sua vida. Todos nós sabemos
o que é isso. Todos já nos sentimos tristes e
desanimados às vezes, quando vimos como não
alcançamos o mais alto plano de Deus, como
magoamos pessoas e não demos o exemplo que
deveríamos ter dado. Todos entendemos a bata-
lha que se trava no nosso coração e mente ao
lutarmos para tomar a decisão de aceitar e nos
submeter à correção dada pelo Senhor. E o pro-
cesso de remodelamento não pára por aí. Há tam-
bém os muitos hábitos a serem mudados e a men-
talidade errada em relação a certas coisas, os
quais devem passar a coadunar com a perspecti-
va do Senhor e a Palavra.

2. É um desafio gigantesco mudar todo o
seu método de trabalho, e foi praticamente o
que o Senhor pediu do Steven. Mas acredito
que lendo esta BN, ficarão muito felizes ao ve-
rem como Steven deseja mudar. Ele tomou de
todo o coração a decisão sincera de fazer o ne-
cessário para se tornar no líder que o Senhor
quer que ele seja agora na era de ação.

3. Steven visitou o nosso Lar em novembro
de 2000, junto com Gallio, Abner, Juan e Swee-
tie. A razão principal de suas visitas foi discutir a
visão dos comitês em preparação para a reunião
de cúpula. Peter e eu aproveitamos a oportuni-
dade para passarmos mais tempo com Steven e o
pastorearmos um pouco. Peter tem se encontra-
do com Steven regularmente nas outras reuni-
ões de cúpula, e em 1997 passou três semanas na
Tailândia. Eu, porém, já não via Steven há muitos
anos, desde que moramos na Filipinas, quando o
meu contato com ele foi limitado. De modo que

ficamos felizes em nos rever novembro passado.
Além do tempo que Steven passou reunido com
Peter, com os outros CROs e com a nossa equipe
administrativa, nós dois também passamos vári-
as horas maravilhosas conversando e abrindo o
coração. Nessa visita, Steven contou abertamen-
te o que sentia, suas reações e profecias. Ele tam-
bém pediu oração em conjunto.

4. Nesta BN vocês vão ter o privilégio de
verem um pouco o que se passa no coração de
Steven. Verão como o Senhor gentilmente e com
muito amor mostra as áreas em que ele precisa
melhorar. Ouvirão a oração sincera e fervorosa
de Steven pedindo para ser transformado. Le-
rão a oração que ele fez depois da cúpula, dan-
do ao Senhor luz verde para “fazer o que for
preciso” de modo a ajudá-lo a continuar mu-
dando. E lerão a confirmação e explicação do
Senhor de que Steven realmente mudou.

5. Sei que é tudo muito interessante. Existe
algo que nos prende quando ouvimos detalhes
íntimos da vida de outra pessoa. É como se es-
tivéssemos olhando pelo buraquinho de uma
fechadura e vendo algo intrigante que não de-
veríamos estar vendo. Neste caso, porém, é para
vocês verem, e não apenas porque é interes-
sante nem para ficarem a par das “últimas” so-
bre um dos nossos líderes fiéis. A razão porque
estão tendo esta oportunidade é porque isso
também será bom para vocês.

6. Todos nós temos fraquezas, e a maioria
de nós já pediu oração em conjunto em alguma
ocasião. Se pararem um momento para pensar,
tenho certeza que, por já terem passado por isto,
darão valor à determinação, humildade, convic-
ção e perseverança necessários para aceitar uma
correção dolorosa, considerá-la como sendo a
verdade, e então, realmente mudar. Se lerem esta
BN com esta visão, verão que muitas das lições
e princípios que o Senhor está ensinando ao
Steven também se aplicam a vocês, ou lhes se-
rão úteis de alguma forma e os ajudarão a ser
um melhor exemplo, discípulo e pastor.

7. Por favor, continuem orando pelo Steven
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(e pelo Juan), pois eles carregam fardos muito
pesados, e sabemos que o Inimigo gostaria de ata-
cá-los depois de sua coragem em proclamar a sua
fé e compromisso com a vontade do Senhor tanto
para si como para a Família.  Por favor, façam a sua
parte em oração para ajudar estes seus queridos
amigos — Steven e Juan— a permanecerem fir-
mes nas maravilhosas vitórias que conquistaram.
Há anos eles dedicam suas vidas a vocês, ajudan-
do a pastoreá-los e guiando os seus campos, e no
geral têm feito um trabalho magnífico. Então não
os deixem na mão agora, quando precisam do seu
apoio em oração. Muito obrigada!

Com muito amor no nosso Autor de Mila-
gres e de Mudanças, Mamãe

Para Steven, de Jesus              13/11/00

(Entregue a ele por Mamãe e Peter)
8. (Jesus fala:) Muito obrigado, querida noiva,

amado e amigo.  Sei o que têm lhe custado todos
esses anos de serviço, e lhe agradeço. Você tem se
doado muito e tem dado com alegria. Foram milha-
res e milhares de opções, mas você optou, por livre
e espontânea vontade, dedicar sua vida a outros.
Isso é algo mais do que louvável. Estou lhe retribu-
indo e ainda retribuirei. Para Mim não há nada mais
lindo do que o tipo de amor que se doa, sem esperar
nada em troca, mesmo se prejudicando.

9. Sei que em algumas ocasiões ficou cansado
e se desdobrou ao máximo no seu serviço. No de-
correr dos anos tem visto a carga de liderança au-
mentar cada vez mais, e se perguntou se algum dia
pararia de crescer. As suas responsabilidades au-
mentaram e você as aceitou de bom grado, por amor
ao Meu trabalho. Você é um homem forte, muito
determinado e decidido, mas mesmo assim, sei que
não tem sido fácil. Ver os problemas, carências,
dúvidas e desafios aumentarem sem parar tem sido
um grande teste para você. E mesmo quando teve
vontade só de relaxar e deixar de lado os fardos um
pouquinho para escapar de toda a muvuca, você
continuou fiel e avançando, inabalável.

10. Eu lhe devo muito, Meu amado, pois são
pouquíssimos os que permanecem fiéis. Alguns
estão dispostos a correr a carreira por um tempo,
dar algumas voltas ou até mesmo muitas voltas,
mas são poucos os corredores de maratona, dis-
postos a treinar e sacrificar, a fim de adquirirem a

resistência e força para conseguirem suportar a lon-
ga corrida até o final. Você, querido Steven, é um
desses. Você é o Meu amado corredor de maratona,
que permaneceu fiel na fé apesar das dificuldades,
dos ferimentos e dos reveses que enfrentou.

11. Você não tem a mínima idéia do impacto
do seu exemplo na geração mais jovem. O fato de
eles saberem que você permaneceu fiel por tanto
tempo, passando por tantos quebrantamentos e
provações, lhes dá fé de que também vão conse-
guir chegar lá. Eles olham para você e renovam
seus compromissos, e o admiram. Se a sua vida
tivesse sido fácil, sem incidentes, obstáculos ou
problemas, eles não prestariam tanta atenção a
tudo o que já realizou e que já aconteceu em sua
vida. Mas pelo fato de você ter pago o preço e
suportado tanta dor, mágoa, quebrantamento e
remodelamento, eles agora o têm em grande esti-
ma. E são muitos os que seguem os seus passos.

12. Isso é um grande elogio, e ao mesmo tem-
po, uma grande responsabilidade. Sei que você não
gosta que as pessoas o tenham como exemplo e
dependam de você. Não é fácil ser um professor e
mostrar o caminho. Por um lado, isso o motiva e
incita, mas por outro, o humilha e o faz caminhar no
temor a Mim. Você quer dar o exemplo certo e guiar
o seu rebanho — principalmente os mais jovens —
a dar o máximo de fruto. Conheço os seus senti-
mentos e motivação, e o admiro muito por isso.

13. Quero lhe agradecer também por estar
disposto a cuidar da sua família, dos seus mui-
tos filhos pequenos. [Obs.: Steven e Pearl têm 11
filhos, e Silas teve mais 2 com Joan.] Todos es-
ses pequeninos que coloquei aos seus pés são
uma bênção valiosíssima. Embora sejam um far-
do pesado, são uma fonte de grande alegria, e
um sinal do Meu amor por você. A sua vida está
repleta de alegria devido ao amor e devoção des-
ses pequeninos que o chamam de papai. Eles o
mantêm jovem, o ajudam a ficar em sintonia com
os fracos, e o fazem seguir num passo mais lento.
Eles demonstram o Meu amor por você de várias
formas. A soma dos frutos de todos os seus fi-
lhos será bem maior do que os seus, e você tam-
bém partilhará das recompensas deles.

14. Preciso muito de líderes de ambas as
gerações que estejam dispostos a ter filhos para
a Minha glória. São poucos na realidade que se
dão completamente, principalmente hoje em dia.
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Apesar de poucos mencionarem isso para você,
e aparentemente a sua família grande não impres-
sionar muito as pessoas ou às vezes até dar uma
impressão negativa, fique feliz em saber que no
fundo muitos admiram a sua fé, o seu altruísmo e
os sacrifícios que você e Pearl fazem.

15. Esses pequeninos são uma de suas
maiores realizações. Apesar de você achar que
pouco dependeu de você e que foi tudo obra Mi-
nha, quero lembrá-lo que você optou por confiar
em Mim, apesar das ocasiões quando vocês dois
se perguntaram se iriam agüentar mais um filho. Sei
que às vezes você gostaria que a situação fosse
diferente, o que torna a sua boa vontade e aceita-
ção ainda mais preciosas para Mim e para outros.

16. Sei que normalmente não se fala muito
do maravilhoso “projeto” que é a sua família
numerosa. Normalmente pensa-se mais nas por-
tas maravilhosas que abri, nas pessoas impor-
tantes para quem ministram na sua área, no pro-
gresso imenso que ocorreu no trabalho de fo-
llow-up, nos shows, nos milagres óbvios e nos
testemunhos. Mas saiba que aqui no Céu, fala-
se muito dos progressos e das vitórias que os
seus pequeninos conquistam cada dia — as no-
vas palavras que aprendem a ler, as canções e
coreografias que gostam tanto de fazer e que fa-
zem com tanta ousadia; o aprender a usar o troni-
nho, o superar maus hábitos, e por aí afora!

 17. Podem parecer serem apenas coisinhas,
e talvez sejam, mas pelo fato de cada uma delas
afetar a saúde e a felicidade dos seus filhinhos,
aqui no Céu, elas são muito importantes. Muitos
monitoram o progresso da sua família, sua saúde,
o nível de união e de felicidade, dando atenção
especial a fazer milagres e prover as suas necessi-
dades. É verdade, Aqui eles são um dos “shows
especiais”. Eles são astros e estrelas, como você e
Pearl, por terem investido tantos anos doando-se
de forma constante e fiel, mesmo sem os outros
perceberem. Vocês dois dedicaram suas vidas —
não só pelo trabalho, pelo seu Lar e rebanho e
pelo povo tailandês, mas também pelos seus filhi-
nhos, que são o seu maior tesouro.

18. Eu lhes agradeço, Meus amores, por
ficarem fiéis à visão, por não limitarem a Mi-
nha capacidade de fortalecê-los e de suprir o
que precisam. Eu lhes agradeço por continua-
rem seguindo pelo caminho não convencional.

Vocês jamais se arrependerão dessas decisões.
19. Como você bem sabe, querido Steven, Eu

lhe mandei uma mensagem especial de orientação
não faz muito tempo. (Obs. da Mamãe: Isso se refe-
re a uma correção e profecias que Peter e eu envia-
mos a Steven em outubro de 1998. Trechos dessas
profecias se encontram na BN 820, “A Revolução
da Fraqueza”, 2a. parte.”) Foi um momento difícil e
doloroso para você. Ainda Me lembro das lágri-
mas, do conflito, do constrangimento e do choque
que sentiu. Ainda sinto a angústia de espírito quan-
do o segurei nos Meus braços enquanto você se
contorcia agoniado por ter prejudicado os Meus
filhos. Foi uma grande provação!

20. Muito obrigado, querido amor, por acei-
tar aquela mensagem, mesmo que tenha sido por
fé. Sendo assim, a sua aceitação e submissão
foram ainda mais admiráveis, e uma evidência ain-
da maior do seu amor por Mim e da sua fé no rei
e na rainha. É preciso ter uma fé enorme para se
acreditar numa mensagem de orientação na qual
a “evidência” que comprova sua veracidade está
um pouco encoberta ou oculta. Apesar de ter
sido difícil para você ver claramente como a men-
sagem se aplicaria, ainda assim a aceitou. Devi-
do ao seu grande amor por Mim, pelo rebanho,
pelas palavras de David e pelo rei e rainha, você
se dispôs a aceitar, mesmo sendo tão difícil e
tendo ficado perplexo com a situação.

21. O fato de ter sido tão difícil para você
entender a razão daquela correção e a sua vera-
cidade, e ainda assim aceitá-la por fé, fez-Me
honrá-lo e abençoá-lo ainda mais. Você poderia
ter argumentado, apresentado a sua versão, se
justificado e tentado mostrar aparentes discre-
pâncias, erros e exageros em tudo que foi dito,
para melhorar o conceito que faziam de você, a
sua reputação. Mas não o fez. Por mais difícil
que tenha sido, você decidiu simplesmente acei-
tar a correção, e a aceitou mesmo. Por causa dis-
so, continuou recebendo Minha bênção e prote-
ção. Continuei derramando a Minha bênção to-
tal sobre você e sobre as obras das suas mãos.

22. Estou eternamente grato a você por essa
decisão, pois se não fosse assim, não estaríamos
onde estamos hoje. A situação seria diferente,
tanto para Mim, como para você e para muitas
outras pessoas. Normalmente o homem entende
muito pouco como coisas importantes depen-



4

dem de decisões aparentemente sem importân-
cia. Você ficou pensando naquela mensagem ape-
nas alguns dias. Teve uma imensa batalha espiri-
tual, indo de um lado para outro, pois o Inimigo o
atacou para valer. Ele queria persuadi-lo de qual-
quer forma a se rebelar, a ser uma exceção, a ficar
ressentido e não aceitar. Ele sabia o que estava
em jogo, então maquinou um ataque total. A ba-
talha na sua mente e no seu espírito oscilou de
um lado para o outro. Foi um inferno! Uma tortu-
ra mental. Mas por ter se humilhado e se recusa-
do a engolir o papo dele, encontrou alívio e foi
libertado. Como fiquei orgulhoso de você!

23. Meu amor, você já andou muito chão e
progrediu bastante. É verdade que ainda há mui-
to chão pela frente, mas tanto Eu como o rei e a
rainha entendemos que é uma jornada que se
faz passo a passo. É um processo contínuo, tra-
balhando cada dia para cultivar novos hábitos
e ter uma perspectiva mais clara das coisas.

24. Você ganhou um presente precioso, jóias
da mina celeste, e cuidou delas, protegeu-as e as
usou com muito cuidado. Algumas pessoas não
valorizam as jóias que são as Minhas Palavras.
Elas riem e zombam delas, depois jogam-nas fora.
Que insensatez! Você, porém, escondeu as Mi-
nhas jóias especiais no seu coração e não deixou
ninguém roubá-las nem minimizar o seu valor aos
seus olhos. Você as colocou num lugar seguro
onde ninguém pudesse arrombar e roubá-las, nem
mesmo o Diabo! Você provou que o seu tesouro
está no Céu, e por ter investido bem essas dádi-
vas, agora o retribuo grandemente.

25. Eu dou aos que dão valor à Minha rique-
za celeste. Quando derramo Minhas palavras de
encorajamento e orientação, isso é um presente
precioso, mais valioso do que tudo o que há na
Terra.  Num certo sentido, essas dádivas são um
teste para as pessoas. Se vejo que cuidam, pro-
tegem, defendem e as utilizam bem, dou-lhes mais.
Você, querido Steven, tem agido assim. Tem sido
fiel com o grande tesouro que lhe dei, por isso
tenho fé de que reagirá da mesma maneira com
mais estas riquezas celestes que vou lhe dar.

26. Fomos juntos às minas e retiramos jói-
as de vários tipos. Algumas eram mais lindas do
que outras. Algumas eram fáceis de dar valor e
de usar, e causava prazer nos outros contemplá-
las quando você as usava quase que com orgu-

lho. Outras, porém, eram estranhas, até mesmo
feias, nem pareciam jóias. Algumas você até teria
preferido colocar de volta na mina. Outras colo-
cou de volta no porta-jóias e guardou, na espe-
rança de que ninguém as encontrassem ou vis-
sem, porque é preciso ter muita fé para ostentar
uma “jóia” que pouquíssimas pessoas valorizam.
É como começar uma nova moda. No princípio
parece estranho e você fica pouco à vontade.
Mas com o tempo a moda pega, vira novidade e
todos querem se vestir daquele jeito.

27. Agora, Meu querido, quero convidá-lo a
descer bem fundo Comigo até às Minhas minas do
Céu. Você precisa ver outras coisas. É escuro e
úmido, e um sacrifício chegar aqui. É um local espe-
cial reservado apenas para os que se provaram dig-
nos. Só as pessoas especiais podem chegar aqui,
porque aprenderam a admirar e valorizar as nuan-
ces e cores das Minhas jóias. Ao chegar até aqui,
às vezes é mais difícil reconhecer as pedras precio-
sas. São diferentes e pesadas. Você precisa se pre-
parar para esta jornada, ficando fervoroso, orando,
e entregando-se de corpo e alma a Mim. Precisa
desejar, mais do que tudo, ver o que tenho reserva-
do para você. Tem que deixar os seus temores e
apreensões na porta da gruta, e precisa confiar sua
vida totalmente a Mim, que Eu vou cuidar de você,
pois sou o único que pode levá-lo ao local escondi-
do onde se encontram esses tesouros.

28. Quero que entenda que é um grande
privilégio ir a esse lugar e receber tais tesou-
ros da Palavra. É algo que se faz por merecer,
que se conquista. Não é dado liberalmente. A
pessoa precisa passar por certas provas. Só
aqueles que passaram por grandes provas da fé
e foram aprovados têm acesso a este local se-
creto na gruta. Foi o seu caso, Meu querido
Steven. Você foi colocado à prova, uma prova
que teria custado todo o seu serviço a Mim, de
tão importante que foi, mas você suportou e
saiu vitorioso. Foi uma vitória de aceitação, de
fé e de submissão. Estou muito orgulhoso de
você. Agora vou recompensá-lo dando-lhe o
que precisa agora e para o futuro.

29. Você tem que considerar esta dádiva uma
recompensa para poder dar valor a ela. Sei que
em certos aspectos não será fácil para você, mas
mesmo assim é uma recompensa, pois é uma ver-
dade profunda. É uma manifestação da fé que
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Eu, o rei e a rainha temos em você. Por ter-se
provado digno e ter acreditado, receberá mais.

30. Foi investido muito em você e no seu cam-
po. Isso, num certo sentido, tem sido fonte de gran-
de alegria e satisfação para você. Por outro lado,
essa bênção tem seu preço. Pelo fato de você ter
sido até então o chefe em muitos aspectos, sem-
pre guiando, recebe a glória e a culpa. Ser líder, ser
pastor é algo muito sério, pois as suas ações têm
um efeito enorme. Muitos seguem, copiam e assu-
mem os seus hábitos e atitudes. É um peso imen-
so para os Meus generais do Fim. Por um lado, é
uma posição ingrata, mas por outro, gloriosa. Mas
não há como fugir da responsabilidade.

31. Sendo assim, preciso garantir que você
é tudo o que precisa ser. Outros talvez possam
baixar a guarda e seguir à distância; outros tal-
vez escapem com falta de fé, distorcendo ou
contendendo com a Palavra, mas não você. Sin-
to muito, mas é assim. Esse é o preço que se
paga pela farda. Mas para cumprir o destino
que preparei para você, tem que vesti-la.

32. Vamos examinar esse destino. Até ago-
ra você tem realizado a Minha vontade. No geral
tem sido o homem que Eu queria que fosse. É
claro que sempre pode melhorar e você não tem
sido perfeito, como bem sabe, mas tem feito o
que Eu pedi, e no geral estou feliz com os frutos.

33. Mas preste atenção agora, Meu amor, pois
vou lhe apresentar o maior desafio da sua vida. O
futuro será diferente. As coisas não vão ser mais
iguais, e você vai ter que ser diferente. Não pode
continuar o mesmo. Estou lhe dando um aviso e lhe
apresentando um desafio. Vou fechar a porta do
passado. O que você fez até agora e como foi já está
gravado nos anais do Céu, e grande é a sua recom-
pensa. Mas agora estamos entrando numa nova
era, e preciso de nova liderança. Pergunto-lhe cla-
ramente se quer fazer parte dessa nova liderança.
Se quiser, então vai ser preciso desligar-se comple-
tamente do passado. Será realmente um novo co-
meço e é exatamente o que estou pedindo não só
de você, mas de cada um dos Meus pastores.

34. Vão surgir muitos novos líderes, pastores
e carneiros-guias para fazer parte do mecanismo
da era de ação e ajudar a propelir a Família. Para os
mais novos vai ser muito mais fácil, pois não terão
que passar pela experiência dolorosa de terem que
abandonar seus velhos métodos. Eles não vão es-

tar abrindo mão, mas sim abraçando, recebendo e
ganhando. Para as novas pessoas, esta nova era
será como um sonho, uma resposta às suas ora-
ções, algo bom, positivo e que muito desejavam.

35. Desejo que seja assim para todos que vão
participar dos comitês, do processo de tomar deci-
sões e de gerar idéias. Mas para alguns, vai depen-
der inteiramente das suas decisões e atitudes, e de
quanto abrirão mão das maneiras antigas.

36. Steven, preciso deixar bem claro que
esta mudança vai ser monumental para você
pessoalmente. Vou exigir muito de você. Digo-
lhe isto por amor e numa tentativa sincera de
preservar e continuar a usar sua capacidade e
experiência como líder.

37. Por causa de seu progresso constante,
você está preparado para o que está por vir. Você
tem dito sim, tem se submetido, então este novo
passo é mais um passo desse processo. Se acei-
tar a verdade que vou lhe dizer, não será difícil.
Se conseguir abrir o coração e aceitar totalmen-
te, mesmo que não entenda ou não veja exata-
mente como pode ser verdade, derramarei a Mi-
nha graça e unção sobre você, e o transformarei
no novo vaso que precisa ser. Vai ter que deixar
completamente o seu modo de pensar atual, suas
atitudes e hábitos. Estou lhe pedindo que se
torne uma massa mole nas Minhas mãos, sem
saber no que desejo transformá-lo.

38. Você tem progredido e mudado, mas ainda
há chão pela frente. Ao entrarmos mais para o fun-
do da mina e encontrar pedras estranhas, mas lin-
das e valiosas as quais quero lhe dar, quero que Me
prometa que vai acreditar e aceitar, pois preciso de
você, querida noiva. Eu preciso, o trabalho precisa,
e as ovelhas perdidas também precisam de você.
Está em jogo a sua produtividade futura, portanto
ouça, aceite e acredite. O que você vai fazer?

39. Sei que está tentando entender o conceito
de comitês. Assistiu as fitas gravadas pelo rei e
pela rainha, e vai participar de muitos debates.
Mas você tem um bloqueio mental que tem atra-
palhado a sua receptividade e impedido-o de ver
completamente como esta visão se aplica. Você
não percebe, querido Steven, e sei que não é de
propósito, mas no fundo você ainda considera a
sua área uma “exceção”. Você pensa em termos de
(a) o resto da Família e (b) a sua área. Só que não
vai dar pra ser assim. A visão de comitês aplica-se



6

tanto ao resto do mundo como à sua área. Não
haverá exceções. Aceite isso ou você vai cair.

40. O primeiro passo para aceitar comple-
tamente os comitês é entender que você, Steven,
vai deixar de ser o chefe do trabalho lá. Não terá
mais a última palavra, não vai dar ordens e as
pessoas não terão que acatar as suas preferênci-
as ou desejos. Você talvez não pense que isso
aconteça no momento, mas digo-lhe que sim.
Apesar de você ter mudado e progredido, para
poder ajudar a efetivar os comitês, que é a Minha
visão, terá que mudar e melhorar mais.

41. Você precisa aprender a recuar e deixar
as pessoas ficarem ao seu lado, e não sempre abai-
xo. Cada pessoa terá direito a um voto. Atualmen-
te as pessoas se sentem intimidadas, receosas e
anuem aos seus desejos. Esse tipo de relaciona-
mento atrapalha a comunicação e o fluxo de idéi-
as. É verdade, existe um fluxo de idéias e de delibe-
rações na sua área, só que no futuro vai existir em
maiores proporções. Só que não será suficiente a
menos que haja uma mudança no espírito, e essa
mudança precisa começar com você.

42. É bem simples: Você não pode achar que
vai ter a última palavra, porque não vai. Se não
aceitar isso, não poderei usá-lo tanto. Preciso
levantar outros líderes e outras pessoas com boas
idéias. É inevitável, e você não pode atrapalhar o
caminho esperando que tudo continue como sem-
pre. As coisas não podem mais continuar assim,
e Eu o tirarei de cena antes de permitir que você
ou qualquer outra pessoa impeça o Meu plano.

43. Sei que é super difícil ouvir isto. Não
estou ameaçando-o, apenas avisando-o. Apesar
de você ter melhorado bastante, o fato de estar-
mos passando a outro nível, com um plano de
batalha totalmente novo, torna necessário en-
contrarmos pessoas que vão aceitar, acreditar e
agir de acordo com a nova visão e as novas
armas. Não dá para entrar nesse novo campo de
batalha com os métodos antigos, porque não
vai dar certo. Se fizer isso, haverá perdas, tanto
a nível pessoal como de trabalho.

44. Vou pedir-lhe, Steven, como farei com
os outros generais, que se contenha. A sua au-
toridade e influência se limitarão aos aspectos
em que você é dotado. Outras pessoas vão lide-
rar em outras áreas, e você terá que aquiescer.
Você já faz isso até um certo ponto, mas terá que

fazer muito mais. Na verdade, terá que aquiescer
a pessoas com as quais não se dá muito bem.

45. Às vezes lhe faltará fé, pois ficará preo-
cupado com o futuro e com a segurança do traba-
lho. As suas preocupações com o trabalho, prin-
cipalmente nos aspectos em que investiu tanto
tempo, atenção, oração, administração e a sua vida
para edificar, o farão querer continuar no controle.
Você vai querer evitar erros. Às vezes vai achar
que as pessoas estão seguindo na direção errada,
e se sentirá tentado a voltar para a maneira antiga
de modo a ter as rédeas nas mãos. Vai se sentir
justificado em fazer isso, porque estará pensando
no crescimento e na segurança do trabalho.

46. Mas não poderá agir assim. Terá que
deixar o barco correr. É verdade, haverá erros e
reveses, mas protegerei o trabalho no geral se
as pessoas que estiverem tomando decisões es-
tiverem Me buscando. Lembre-se que sou Eu
que abro portas, que amacio o coração das pes-
soas, que protejo de modo sobrenatural, que
ganho convertidos e novos discípulos, e que
faço os poderes existentes recebê-los. É obra
Minha, e continuarei fazendo isso ao abraçar
esta nova visão que provém de Mim.

47. Steven, antigamente fiz vista grossa às
suas fraquezas. Tive misericórdia, coloquei uma
proteção especial e ajudantes angélicos sobre o
seu trabalho. Em alguns casos, você extrapolou
o seu âmbito de autoridade sadia. Em alguns as-
pectos intimidava as pessoas e as fazia sentirem-
se tolhidas e oprimidas. Em outros, você exigia,
forçava e controlava além do necessário ou do
que era benéfico para o crescimento das pesso-
as. Permiti, porém, que mantivesse o seu posto
de liderança porque as outras pessoas não esta-
vam preparadas ainda, e porque você se esforça-
va e estava melhorando. Disse e repito que você
melhorou muito e sinto orgulho de você, mas
preciso deixar esta questão bem clara, claríssima,
para você entender bem.

48. O futuro da Família depende dos comi-
tês. Sem eles a Família não vai sobreviver. Você
terá que decidir se vai aceitar essa visão de todo
o coração, não importa o que lhe custe, ou se vai
ser um empecilho. Se for atrapalhar, então sofre-
rá, pois retirarei o campo magnético especial de
proteção que coloquei  sobre você. Verá que as
coisas não serão mais as mesmas, pois existe um
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exército de soldados dispostos, treinados e pron-
tos que desejo colocar em posições de maior
autoridade e responsabilidade. Quero que sejam
livres. Quero que alcem vôo, e isso acontecerá
com ou sem você. A decisão é sua.

49. Sei que é angustiante ouvir isto. É prati-
camente inacreditável! Como Eu poderia fazer tais
afirmações e aparentes ameaças? Não, Meu amor,
não é uma ameaça, porque ameaças são feitas
com raiva e ódio, forçando e exigindo. Eu, porém,
estou lhe pedindo. Só lhe digo isto porque sei as
tentações que enfrentará.  Preciso avisá-lo por-
que te amo. Preciso de você e desejo o melhor
tanto para você como para o trabalho, por isso
tenho que colocar os pingos nos is.

50. Eu lhe disse que as pedras preciosas nes-
ta mina são estranhas e feias, que a olho nu não se
percebe o seu valor. Mas você precisa acreditar
também que é uma das dádivas mais preciosas
que já lhe dei, pois sei os perigos que enfrentará.
Sei que será esbofeteado pelo Inimigo.

51. Existe uma contradição estranha, até mes-
mo esquisita, que Eu sei que o incomoda no mo-
mento. É o que o atacou tanto antes, quando não
queria aceitar a verdade. Você não entende como é
que o seu estilo de liderança e atitudes poderiam
precisar tanto de adaptação se o seu campo é tão
frutífero. Olha ao seu redor e sabe que o seu campo
em muitos aspectos está entre os mais frutíferos.
Vocês se sobressaem no follow-up, estão minis-
trando para pessoas importantes e entrando por
portas incríveis. Os jovens não estão indo embora
na mesma proporção que ocorre em outros cam-
pos, e no geral as coisas estão indo bem, é verdade.
E isso, em parte, logicamente é devido à sua lide-
rança. Também é resultado das orações de muitas
pessoas, e do amor que tenho pelos povos dessas
terras. São muitos os fatores envolvidos.

52. Eu não sou um supervisor rígido; dou tem-
po ao tempo e sou misericordioso. Levo em consi-
deração o fato de você estar fazendo o melhor que
pode, e também considero sua motivação. Levo em
consideração se existe outra pessoa que poderia se
sair melhor no trabalho. Tenho a visão panorâmica
e sei que algumas situações podem continuar como
estão por um tempo, porque ainda não chegou o
momento certo, mas sabendo que no futuro haverá
a hora das coisas serem ajustadas.

53. Tive que pesar todos os fatores. Até ago-

ra deu para fazer vista grossa a algumas das suas
fraquezas, porque você estava se esforçando ao
máximo, e Eu dei prioridade ao trabalho de teste-
munhar para esse povo. Sabia que estava tentan-
do melhorar e colocar em prática a Palavra que
recebia, tanto impressa como as profecias pesso-
ais. Sendo assim, dei-lhe o tempo necessário para
progredir devagar e sempre. Leva tempo para uma
pessoa sofrer uma mudança tão grande na sua
vida, e se vejo que está sendo sincera e constan-
te, espero o tempo necessário para que se con-
clua o remodelamento. Eu também estava espe-
rando que outras pessoas fossem treinadas. Tive
que esperar até formar o exército inteiro.

54. Mas agora a situação é outra. Apesar de
você ter mudado bastante e do trabalho ter progre-
dido imensamente, considero o futuro, e as priori-
dades mudaram. Agora estou Me concentrando
no que o trabalho vai precisar no futuro, estou
montando o mecanismo para o Tempo do Fim. As
exigências são maiores e estou enfatizando outros
aspectos. Agora a Minha maior preocupação é com
os comitês, porque sei, até mais do que o rei e a
rainha, que sem os comitês a Família não vai durar.
É vital a esse ponto. Então, mesmo que o trabalho
na sua área se enfraqueça temporariamente até os
comitês se encaixarem, mesmo que cometam erros,
não tem problema. Posso reduzir os danos. Vamos
chegar lá e a Minha vontade se concretizará.

55. A única coisa que não posso tolerar é se
você ou qualquer outro general — por não abri-
rem mão de seu antigo modo de agir — vierem a
atrapalhar o verdadeiro espírito de comitê. Será
algo completamente contrário à sua natureza. Será
um desafio incomparável. Meu amor, preciso dei-
xar isso bem claro, senão não vai agüentar. Será
demais para você, a menos que encare o fato de
que a sua vida vai ser diferente. Você terá menos
responsabilidade e autoridade, e não terá tanto
controle como tem agora. Vai ter que se dispor a
fazer isso, pois não há outra maneira. É inevitável.
A sua área não vai ser uma exceção, e o fato de ser
um “campo em situação delicada” não vai isentá-
lo dessa mudança. Estou seguindo em frente e o
futuro da Família caminha nessa direção.

56. Steven, Meu guerreiro tão necessário,
você consegue fazer isso. Já passou por tantas
outras mudanças e já enfrentou tantos outros
desafios! Você consegue abrir mão do passado
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e apagar da sua mente o conceito que faz de si
mesmo. Pode passar a ter um novo relaciona-
mento de trabalho com os seus subordinados
de agora. Pode vir a ter uma alegria imensa no
futuro, e as coisas serem melhores do que nun-
ca. Pode ser a sua fase mais feliz, mais frutífera e
a melhor de todas!

57. Eu o convidei a vir à casa do rei e da rai-
nha agora, antes da cúpula, por uma razão. Não
só porque desejo que participe do alto conselho e
das deliberações, pois sei que sua experiência é
necessária, mas também porque desejo usá-lo para
servir de exemplo. Outras pessoas estão na mes-
ma posição que você: acostumadas a serem che-
fes, a liderarem, a terem a última palavra e o voto
de Minerva. Esta mudança vai ser angustiante para
eles também, porque não sabem exatamente o que
se espera deles, mas se sentem inquietos, amea-
çados e até com medo do futuro. Mas você, Meu
amor, pode abrir caminho. Pode dar o exemplo de
submissão e de humildade. Pode mostrar o poder
que advém da aceitação e da renúncia.

58. Quer perceba ou não, os outros oficiais o
consideram alguém forte e que lidera. Você tem
poder e é respeitado. Eles o admiram, e se tomar as
decisões certas, eles vão ser fortalecidos através
do seu exemplo. Você tem a grande vantagem de
entrar tão fundo na mina, de ver estas pedras apa-
rentemente feias, e de passar esse tempo com o rei
e a rainha. É uma oportunidade de ouro que estou
lhe dando, é um desafio digno de poucos.

59. Peço-lhe que faça isso. Essas modifica-
ções são inevitáveis, porque é o futuro. Por favor,
faça-o por Mim, pelos seus amados, pelos seus
filhos, pelo campo que tanto ama, pelos seus cole-
gas de equipe e pelos perdidos. Agora é a hora de
abraçar o novo totalmente e abrir mão do antigo.

60. Mais uma vez lhe agradeço, querido Ste-
ven, por sua coragem, perseverança, fé, aceitação
e submissão. Eu não teria lhe mostrado estas coi-
sas se não achasse que teria a fé para aceitá-las.
Sei que vai querer se tornar um novo homem da
era de ação que preciso que seja. O primeiro pas-
so, e o mais importante, é abrir mão do antigo.
Depois o ajudarei a seguir passo a passo, e a en-
trar na era dos milagres mais magníficos que já
viu! Aí então o treinamento, o amor, as orações e
a atenção que dispensou diligentemente ao traba-
lho que tanto ama, virá a dar seu fruto total. Você

receberá mais honra e respeito do que nunca como
recompensa, pois será considerado alguém dis-
posto a renunciar a si mesmo por amor aos outros.
Já lhe agradeço de antemão, Meu amor, por cum-
prir o Meu plano. (Fim da mensagem  de Jesus.)

De Steven (14 de novembro de 2000)

Queridíssima Mamãe,

Eu te amo. Queria lhe agradecer muito pelo
seu tempo para aquela conversa tão doce

comigo ontem à noite. Muito obrigado também
pela profecia que me deu. Eu a li duas vezes e
me senti muito abençoado por tê-la recebido.
Para ser sincero, entendi tudo e não está difícil
aceitar o que foi dito. Como você mencionou,
as Palavras do Senhor são doces e repletas de
encorajamento.

62. Quero lhe dizer que sinto muito mes-
mo por todos os erros que cometi e pelos aspec-
tos mencionados em que fui um mau exemplo
no nosso campo. Com certeza entendo que o
segredo para o nosso futuro é deixar outras
pessoas liderarem através dos comitês, e quero
apoiar essa visão de todo o coração.

63. Hoje cedo, quando estava lendo a profecia
que você me deu, recebi esta pequena profecia:

64. (Profecia:) Dá vontade de dançar e de
louvá-lO sem parar por saber e ver o amor de
Jesus que não é incompreensível, se O louvar.
O louvor traz a vitória, e também saber e acredi-
tar que “Aquele que em vós começou a boa
obra a aperfeiçoará até o fim”. Apesar de não
lhe parecer muito motivo de alegria, porque vai
ter que mudar o que for preciso, depois verá o
fruto pacífico de justiça que tudo isso vai gerar.
Combata o bom combate da fé, tome posse das
áreas em que tem que mudar, e regozije-se no
amor e nas minhas bênçãos que o Senhor tem
lhe concedido. (Fim da profecia.)

De Steven (15 de novembro de 2000)

Querida Mamãe,

Eu te amo e queria, acima de tudo, agrade-
cer-lhe muito pelo tempo que tomou para

conversar comigo ontem e anteontem à noite.
Foram ambas conversas maravilhosas. Não con-



9

sigo expressar muito bem aqui nessa fita como
foi maravilhoso ficar ali sentado com você na
sua sala conversando, ouvindo e passando
aqueles momentos preciosos ao seu lado.

66. Quero lhe agradecer mais uma vez,
Mamãe, por tomar o seu tempo para me entre-
gar essa profecia tão linda. Para mim é um
marco na minha vida, pois define aspectos im-
portantes nos quais preciso de uma mudança
radical.   Como você sugeriu, quero reler a pro-
fecia e escrever minhas reações, e talvez pedir
ao Senhor exemplos específicos.

67. Posso realmente dizer que estou muito
grato e até feliz! Como estava tentando explicar
ontem à noite, fiquei muito excitado — acho que é
a melhor palavra — em ficar livre da noção de ter
que ser responsável por diferentes coisas que tal-
vez eu tenha assumido serem minhas responsabi-
lidades; ou até mesmo que não eram para eu estar
cuidando, mas que obviamente eu achava que
precisava cuidar. Estava tentando entender o que
o Senhor disse na profecia que lhe enviei ontem, e
acho que essa é a questão — devo me regozijar e
ficar agradecido, praticamente dançar de alegria
por o Senhor estar me libertando das correntes de
achar que preciso ter a última palavra. Não sei por
que, mas me faz sentir muito mais livre.

68. Eu queria pedir desculpas novamente
por qualquer coisa que eu tenha feito no nosso
campo que tenha sido um mau exemplo. Sinto
muito, muito mesmo. Eu realmente não quero
acumular mais responsabilidade ou liderança.
Para  mim é uma liberação, uma libertação, saber
que outras pessoas agora vão participar e ter
voto igual, ou até uma opinião de mais peso em
muitos aspectos, e também que não vou ter que
me envolver com essas coisas, nem me preocu-
par com elas. É uma sensação maravilhosa!

69. Sei que vão ser muitas as provações e
batalhas, mas acho que com a ajuda do Senhor, se
eu me concentrar no que preciso e na minha área
de responsabilidade, sem me preocupar com as
outras coisas, me sentirei muito feliz e entenderei
melhor tudo o que o Senhor vai fazer através des-
sa importante revolução que são os comitês.

70. (Papai fala:) Está vendo, Filho, como o
Senhor o ama? E não só você, mas cada um na
Família. Todos na Família querem ser usados de

alguma forma. Querem ser felizes, sentirem-se
realizados, e os comitês vão ser justamente para
isso, não é? É para dar a outras pessoas, a pes-
soas talentosas e dotadas, a oportunidade de
sentirem que os seus talentos estão sendo bem
utilizados, bem além do que está acontecendo
no seu pequeno Lar e ministério.

71. Se der oportunidade a outros de se ma-
nifestarem, se sentirá muito feliz, alegre e fi-
cará satisfeito fazendo o que realmente deseja
ter tempo para fazer: ficar com os seus precio-
sos filhos, ter tempo com o Senhor, com as pes-
soas no seu Lar, tempo para ser feliz e livre.
Ainda terá muito trabalho. Não pense que não
há o que fazer, de jeito nenhum. Mas sair um
pouco da frente e deixar outros ficarem em evi-
dência, o fará se sentir feliz, alegre e satisfeito,
pois verá as pessoas brilhando e o Senhor ope-
rando através delas. Assim como Ele já fez o
trabalho através de outros, pode fazê-lo atra-
vés de novas pessoas.

72. Portanto, não tenha medo de mudanças
nem de erros. As pessoas no seu campo são
boas e sólidas. Elas já vivem aí há muito tempo,
amam o Senhor, sabem o que funciona e o que
não funciona. Elas são missionárias de verda-
de. O Senhor o abençoou com uma equipe pre-
ciosa de membros da Família que realmente que-
rem fazer o melhor que podem para Ele. Filho, eu
acho que quando você começar a entender me-
lhor tudo isso, a felicidade e alegria que está
sentindo agora só aumentarão.

73. Falando a verdade, você não tem orado
para ter mais tempo? Mais tempo para ficar com
os seus preciosos filhos e com a Pearl? Mais
tempo para desfrutar o amor de Jesus e a vida
que Ele lhe deu, sem todas as pressões que às
vezes tem que suportar? Bem, chegou a respos-
ta. Oração atendida! Aleluia! Obrigado Jesus!
Com amor, Papai. (Fim da mensagem de Papai.)

74. Eu acho, querida Mamãe, como a profe-
cia disse e como sei ser verdade, que só agora
estou percebendo isso — algo que fazia ontem
nas reuniões. Estava pensando em como os co-
mitês vão funcionar nos nossos campos, enquan-
to Peter falava e todos discutiam o assunto. E eu
refletia sobre a questão de passarmos a ter me-
nos responsabilidade, menos autoridade, e com
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certeza, menos opinião nas diferentes atividades
e comitês com os quais não estarei envolvido.
Na verdade, me sinto feliz e inspirado ao pensar
nisso. Estou realmente abraçando essa idéia e
entendendo-a melhor a cada dia que passa.

75. Sinto muito se considerei a Tailândia
uma exceção à visão de ter comitês — como a
profecia mencionou.

76. Senhor Jesus, por favor aceite o meu
pedido de desculpas e me perdoe por achar que
isto não se aplicaria por essa ou aquela razão.
Eu não percebia nem entendia direito o que es-
tava fazendo, mas mesmo assim imploro o Seu
perdão. Senhor, ajude-me a me humilhar sob a
Sua potente mão e entregar o meu orgulho, ou o
fato de achar que eu tenho algo a ver com as
coisas.

77. Jesus, sei muito bem que o campo é
Seu. Não tem nada a ver comigo, e peço que me
permita, pela Sua graça e poder, ser submisso à
visão de ter comitês, muito além do que eu po-
deria fazer naturalmente. Oro para que, de forma
sobrenatural e com a Sua poderosa graça e po-
der, Eu seja um apologista e discípulo dessa
visão, um exemplo de alguma maneira, de estar
disposto a abrir mão da autoridade que achava
que tinha, ou do sentimento de que precisava
opinar ou participar de coisas que podem sim-
plesmente ser resolvidas por outras pessoas,
que com certeza, são até mais talentosas do que
eu. Não me considero muito dotado, e sei que
tudo o que tem acontecido é um milagre mesmo.

78. Senhor, perdoe-me por ter evitado de
alguma maneira que outras pessoas dessem um
passo à frente e pudessem ser usadas por Você.
Sinto muitíssimo por isso, Jesus. Espero que o
Senhor, por um milagre, levante novas pessoas
nesta parte do mundo as quais Você quer usar
para chefiarem e participarem dos comitês. Pes-
soas que têm idéias, talentos, dons e unção ex-
traordinários. Peço-Lhe que me ajude a respei-
tá-las, dar atenção ao que têm a dizer, e não
achar que sei mais do que elas nem que tenho
alguma outra qualidade que não seja Você, Je-
sus.

79. Muito obrigado pelo maravilhoso privi-
légio de ver essas situações sob a Sua perspec-
tiva, de me ver sob a Sua perspectiva, poder
pedir-Lhe que me transforme e perdoe as mi-

nhas falhas, pecados e erros. Obrigado, Jesus.

80. (Jesus fala:) Se você se colocar no lugar
de outra pessoa e vir a Família sob a perspectiva
dessa pessoa, vendo o que ela gostaria de fazer,
no que gostaria de opinar, ficará de coração que-
brado e começará a chorar. São muitas as pesso-
as que anseiam poder participar da administra-
ção e opinar sobre o seu campo. Ao submeter-se
à visão de ter comitês, a Revolução dos Comitês,
ficará maravilhado com todas as pessoas tão pre-
ciosas que também desejo usar.

81. Mesmo que vá ser diferente, o fruto
aumentará. A produtividade do campo aumen-
tará. Os Lares ficarão mais felizes. Então con-
temple e alegre-se, pois é um dia de regozijo! É o
dia quando as orações dos preciosos membros
da Minha Família estão realmente sendo aten-
didas. Se você recuar um pouco e deixar outros
darem um passo à frente, Meu poder, glória e
majestade serão verdadeiramente revelados.

82. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito
vem do Alto, descendo do Pai das Luzes, em quem
não há mudança nem sombra de variação. Pois o
que você tem que não recebeu? Por acaso não
posso abençoar outras pessoas com dons? Por-
tanto, humilhe-se e deixe-as entrar em cena, e
isso o fará feliz. (Fim da mensagem de Jesus.)

83. Mamãe, eu queria mencionar rapida-
mente que o início da profecia foi super enco-
rajador. Espero poder depois pedir ao Senhor
em profecia — como você mencionou —que
me dê alguns exemplos específicos dos aspec-
tos nos quais preciso mudar, pontos que seria
bom eu saber claramente. Queria lhe dizer que
tudo o que o Senhor disse foi maravilhoso, prin-
cipalmente sobre Pearl e as crianças. Para mim,
isso é uma parte muito importante da minha vida,
e várias vezes me pergunto se as pessoas não
respeitam muito o fato de termos tido tantos
filhos um atrás do outro, principalmente como a
profecia disse, como as coisas são hoje em dia.
Então foi incrível ler aquilo!

84. Senti-me muito encorajado pelo fato do
Senhor ter dito coisas lindíssimas também so-
bre a Pearl, como o fato dela ser uma mãe de
verdade, tão submissa na questão de ter filhos.
O que mais admiro nela é justamente o fato de
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ser uma mãe tão maravilhosa. Ela dá a sua vida
de todas as formas possíveis, e tem sido uma
bênção incrível. Acho também que o Senhor
expressou de forma muito linda e perfeita que
as crianças são uma manifestação do Seu amor
e alegria. E foi legal demais saber que o Senhor
e o pessoal lá do Céu estão registrando tudo
que as crianças aprendem. Obrigado, Jesus!

85. (Papai fala:) Está vendo, filho, Eu sem-
pre disse, e a Bíblia também diz, que o Senhor
ama crianças. Ele as ama, as criou e precisa
delas. Ele valoriza muito as crianças, o seu amor
puro e a humildade que elas têm. Elas nascem
com um espírito precioso, tão puro e num certo
sentido, perfeito. Dá para ver o amor de Deus
no rosto delas. Ah, se pudéssemos ser como
crianças, porque elas aceitam tudo por fé. São
tão humildes e simples. O Senhor o abençoou
com uma aljava cheia de filhos. Sei que você
entende que é obra do Senhor. Você não se sen-
te digno, é verdade. É apenas obra do Senhor.
Mas não são maravilhosas e lindas? Obrigado,
Jesus! Aleluia! (Fim da mensagem de Papai.)

86. Mais uma vez lhe agradeço muitíssimo
o privilégio e a honra que sei que é poder estar
aqui, sem mencionar as conversas com você,
que são tão doces e maravilhosas. Eu te amo,
Mamãe, e oro por você todos os dias.

De Steven  (16 de novembro de 2000)

Minha querida Mamãe,

Mais uma vez, muito obrigado por conver-
sar comigo ontem à noite. Estou muito

agradecido. Não só é encorajador, mas há muito
para aprender com todas as coisas maravilho-
sas que você está me passando sobre diferen-
tes assuntos. Tem me ajudado muito.

88. Queria confessar que hoje de manhã,
sem mais nem menos, fiquei um pouco — ou
melhor, bastante — desencorajado. Não sei por
quê. Não é o caso de eu não entender que essas
coisas são verdade. Eu entendo bem isso e tal-
vez essa seja a razão desse sentimento repenti-
no. Na verdade nem está relacionado com a
mensagem que o Senhor deu, mas mais especi-
ficamente com o fato das pessoas terem medo

de mim. Fico muito triste com isso, porque não
tinha percebido que era assim. Não sei se é por-
que simplesmente não reparo na reação das
pessoas. Mas seja como for, quero lhe pedir
perdão por isso. Não sei direito o que fazer. Acho
que se orar sobre isso agora, o Senhor vai me
dar muitas confirmações também. Obrigado,
Senhor. Obrigado, Jesus.

89. (Jesus fala:) Eu sou manso e humilde
de coração e desejo que você seja manso e hu-
milde de coração, que sinta a enfermidade da-
queles que tanto amo. Eu sei que não agiu assim
de propósito. Mas o espírito de “ocupação”, de
estar sempre atarefado, dá a impressão de que
você não entende muito bem as pessoas. Por-
tanto, digo-lhe que pare, olhe e escute as pes-
soas que encontra. Converse com elas. Toque-
as. Não se preocupe tanto com o que suposta-
mente precisa ser feito, com o sentimento de
urgência em cuidar dos negócios do Reino. Este
é o Reino — os preciosos obreiros que amo e
que têm dedicado suas vidas a Mim, muitos dos
quais se sentem tão inferiores e indignos. No
entanto, seria preciso muito pouco, apenas uma
palavra, uma conversinha, uma pequena cami-
nhada, uma frase, para destruir essa impressão
de estar ocupado.

90. Eu sou humilde e manso, e o Meu Espí-
rito habita com os humildes. Portanto, tome
tempo não só para se entregar totalmente a
Mim, mas para abraçar as pessoas com quem
você trabalha. É possível superar isto, e em com-
paração com antigamente, você já mudou em
muitos sentidos. Então não olhe para trás e se
desespere, pois sei que ama essas Minhas ove-
lhas. Estenda a mão, converse com elas, toque-
as, passe tempo com elas.

91. Assim como você tem os seus próprios
filhos, estes são Meus filhos. E como ama os
seus filhos, Eu também amo estes. Ame-os, con-
verse com eles, encoraje-os. Pois digo-lhe que
você vai sempre estar ocupado. Mas pare e veja,
pois essas são algumas das coisas para as quais
terá tempo com a redução das suas responsabi-
lidades, ao se esforçar para entrar neste repou-
so — um repouso no qual poderá ministrar um
espírito de amor e de encorajamento, em vez de
temor. (Fim da mensagem de Jesus.)
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92. Senhor, existe algo específico que eu
possa fazer para ajudar nesse sentido?

93. (Papai fala:) Bem, filho, como o Senhor
lhe descreveu tão bem, existe o paralelo que Ele
quer que você siga: que trate os filhos dEle como
trataria os seus próprios. É claro que não os
consideraria seus próprios filhos, mas sim filhos
do Senhor e você, num certo sentido como o
mordomo, deveria entender que assim como é
uma batalha parar e dar amor e incentivo aos seus
filhos, e como é fácil ignorar isso dentre os mui-
tíssimos afazeres de cada dia, o mesmo se aplica
a essas pessoas que são filhos do Senhor.

94. Você não vê que os grilhões dessa ati-
tude de estar sempre ocupado foram tirados dos
seus pés? Consegue apreciar o fato de que as
correntes dessa atitude sempre ocupadíssima
foram retiradas das suas mãos para você poder
tocar o coração e a vida dessas pessoas? Você
vai ter que se empenhar, como tem que fazer
para poder passar uns minutinhos a mais com
um de seus pequeninos. E dá para ver que, quan-
do não faz isso, eles ficam ansiosos, preocupa-
dos e com receio porque você não passou tem-
po com eles. Esses queridos membros da Famí-
lia num certo sentido também são assim, só que
são filhos do Senhor, e Ele tem tanto interesse
no bem-estar deles quanto você tem no bem-
estar dos seus filhos.

95. Então, para saber como tomar tempo
com as pessoas, por que não pensar nesta com-
paração? Como eu sempre dizia: “Você tem que
fazer o tempo.” Não pode simplesmente esperar
que ele surja do nada, porque não vai surgir.
Você tem que fazer o tempo. Tem que fazer tem-
po para parar, conversar, encorajar e ser amisto-
so. Esqueça os negócios. Esqueça o trabalho.
Simplesmente se relacione bem mais com essas
pessoas como colegas de trabalho. Logo verá
que para cada passo que der nessa direção, as
pessoas darão dois, e em breve se dissipará essa
nuvem de medo ou de medo de liderança.

96. Só que isso não acontece por si só, você
tem que realmente se empenhar, Meu filho. Tem
que se concentrar, como já aprendeu com a sua
família — tem que fazer o tempo. Para conversar
com os seus filhos — além do normal que passa
com eles durante o tempo em família, colocando-

os na cama e acordando-os de manhã — tem não
só que tomar tempo, mas fazer o tempo. Precisa
de mais tempo. Você sabe disso, e você e Pearl se
esforçam nesse sentido. E o mesmo deve ser fei-
to em relação a essas queridas pessoas com quem
você trabalha, tanto no geral como mais especifi-
camente. Amém? Siga em frente, filho. Não desa-
nime. O Senhor sabe que você está tentando.
(Fim da mensagem de Papai.)

97. Senhor, Você tem algo mais a dizer so-
bre como ajudar as pessoas a não se sentirem
intimidadas nem receosas?

98. (Papai fala:) Bem, filho, a Mamãe lhe
deu uma boa orientação ontem à noite. Ela o lem-
brou de se fazer fraco, de não ter medo de admitir
seus erros, problemas e batalhas, e até mesmo ir
pedir desculpas às pessoas por dar a impressão
de estar ocupado demais. Diga-lhes que você
tem muita batalha com o fato das pessoas terem
medo de você. Diga-lhes que sente muito e que
não quer que as pessoas se sintam assim. Diga-
lhes que gostaria que elas o ajudassem a mudar,
que o lembrassem de relaxar um pouco com elas,
ou de conversar com elas, ou seja o que for.

99. Um grande segredo para derrubar pa-
redes, como você bem sabe, é mostrar-se fraco,
como o Senhor mencionou na Carta “A Revolu-
ção da Fraqueza”. Simplesmente não retroceda
no progresso que já fez nesse aspecto. Uma ma-
neira de continuar melhorando é estar disposto a
ir diante de todos e pedir desculpas, confessar
que não percebia que fazia as pessoas se senti-
rem assim. Como Mamãe disse ontem à noite,
uma das maneiras mais lindas de gerar união, amor
e o tipo de relacionamento onde não existe medo
é mostrando-se fraco e confessando os seus er-
ros. (Fim da mensagem de Papai.)

100. Senhor, eu realmente quero Lhe pedir,
como Mamãe mencionou ontem à noite, que me dê
o dom de ter mais empatia pelas pessoas. — Não
só quando falo com elas sobre algum assunto im-
portante relacionado ao trabalho, mas no geral.
Dê-me a unção, a capacidade de me colocar no
lugar delas e sentir a solidão que talvez sintam, ou
as batalhas que talvez tenham. Ou mesmo que
não sejam batalhas, a maneira como elas reagiriam



13

a certas coisas. Senhor, por favor me ajude a ser
mais sensível aos sentimentos das pessoas.

101. (Jesus fala:) Como acabei de dizer, toda
a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Alto,
do Meu Pai, em quem não há mudança nem som-
bra de variação. E apesar de antes Eu ter menci-
onado dons práticos, de organização e até espi-
rituais que com a Revolução de Comitês estão
aflorando na Família – dons que já existem, que
são muito necessários e que as pessoas já têm
— existe outros dons que também são necessá-
rios. O dom de sentir as enfermidades das pes-
soas, como Eu tenho, é um que posso dar a
muitos. O dom do amor, de misericórdia, de ter-
nura, o dom de conseguir estender a mão e to-
car a pessoa de modo a encorajá-la. Então peça-
Me e lhe darei esses dons desmedidamente. Mas
leva tempo, tempo para dedicar-se totalmente a
Mim. (Fim da mensagem de Jesus.)

102. Senhor, Você disse que preciso mudar
em alguns aspectos. Mostrou que uma das mu-
danças é na atitude de estar sempre ocupado, que
preciso deixá-lO redirecionar o meu coração e es-
pírito. Existem outras, Jesus? Tenho certeza que
são muitas. Até mesmo o fato das pessoas acha-
rem que eu deveria ter a última palavra, Senhor —
sinto muito por isso. Por favor, me perdoe por ter
dado essa impressão e pelo fato das pessoas acha-
rem que eu deveria ter a última palavra. O Senhor
tem algum conselho específico sobre o que posso
fazer para mudar essa situação?

103. (Papai fala:) Sabe, Filho, a comunica-
ção é provavelmente uma das maneiras mais im-
portantes de se resolver as coisas. Mas dói, não
dói? Aparecer na frente das pessoas e pedir-lhes
para ajudá-lo a não ser tão enfático ao falar, ou
mesmo que você não faça isso, pedir-lhes para
lembrá-lo que você é apenas um e que a sua opi-
nião não pesa mais do que a delas. Você tem que
lembrar, repetir, repetir mais uma vez e agir como
se estivesse realmente aberto a essa interferência.

104. A situação que você mencionou ou-
tro dia reflete perfeitamente a questão de uma
pessoa estar certa, mas a sua primeira rea-
ção, principalmente quando não pára para orar
e ouvir o Senhor, ser errada. É algo que pode

acontecer o tempo todo, e você simplesmente
tem que parar e, antes de mais nada, quando
for conversar com alguém ou participar de uma
reunião, explicar que você na realidade não
sabe o que fazer. Dizer que só o Senhor sabe o
que fazer, e que as pessoas ali deveriam se sen-
tir livres, bem à vontade mesmo, para ouvirem
o Senhor e apresentarem o seu conselho ou
sugestão.

105. E depois, você, meu filho, tem que estar
aberto. Precisa pensar acima de tudo no fato de
que as pessoas precisam ser incentivadas a dar
sua opinião. Mesmo sem perceber que agia assim,
obviamente algumas pessoas parecem já achar que
você tem a última palavra. Então, você precisa agir
da maneira oposta, mesmo que se cometa erros.

106. Se eu fosse você, meu filho, anotaria
numa caderneta esses pontos mais importantes
nos quais precisa melhorar, como por exemplo, a
necessidade de derrubar a barreira que existe
entre você e as pessoas. Nem todos se sentem
assim, e de fato, são muitas as pessoas que não se
sentem assim. Mas algumas das pessoas mais
mansinhas na Família sentem um certo medo dos
líderes. Você precisa então se desdobrar para con-
versar com elas e ajudar a tirar essa impressão,
porque sei que você não percebe que as pessoas
reagem assim. O mesmo em relação àqueles que
precisam se sentir à vontade não só para se ex-
pressarem, mas saberem que você está totalmente
aberto ao que o Senhor disser que é certo.

107. Em muitas das ocasiões, não dê a sua
opinião. Você já viu Peter fazer isso nas suas reu-
niões. Ele quer que as pessoas falem. Ele fica ali
recebendo input de todos, e grande parte do tem-
po ele não dá sua opinião, só quando é absoluta-
mente necessário. É claro que você não é Peter,
então vai ser um pouco diferente, porque talvez
no final, Peter saiba a resposta, sendo que você
não saberá. Então, se sequer precisa abrir a boca
é uma questão de orar na hora para saber.

108. Mas anime-se, filho! O Senhor está
fazendo a obra! Viva um dia de cada vez e en-
tenda que se houver boa vontade, o Senhor
pode fazer o resto! E, como as lindas Palavras
que você recebeu mostram, você têm mudado
em muitos aspectos. Tem sido uma inspiração
as mudanças que ocorreram na sua vida e no
relacionamento com o Senhor. Você simplesmen-
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te precisa seguir em frente, como todos nós.
Nós ainda não chegamos lá, apenas persevera-
mos na caminhada.

109. Cada dia é um novo dia para combater
o bom combate da fé, e neste caso, trata-se de
superar as fraquezas, os aspectos nos quais
podemos melhorar, confessar nossos erros e
falhas, olhar para cima, amar os outros e enco-
rajá-los. Você descobrirá, para sua grande ale-
gria, que estamos seguindo por um caminho
infinito, que não acaba com esta vida e nem na
próxima. Ainda estamos aprendendo, crescen-
do e mudando. A vida com o Senhor não é ma-
ravilhosa? Eu te amo, filho! Com amor, Papai.
(Fim da mensagem de Papai.)

110. Mamãe, eu te amo e mais um vez lhe
agradeço muito por tomar tanto tempo para
conversar comigo e compartilhar todas essas
coisas lindas. Eu realmente a amo e aprecio
por ser quem é, e por tudo o que tem feito por
mim!

De Steven (17 de novembro de 2000)

Bom dia, Mamãe!

Queria tomar uns minutos para lhe agrade
cer muito pelo doce e sensual encontro

ontem à noite com você e Jesus. Foi maravilho-
so, você foi maravilhosa e sempre me lembrarei
dessa noite. Você é muito preciosa e foi tudo
tão... não sei exatamente o que dizer, mas foi
muito lindo e me encorajou bastante, foi uma
inspiração, foi sensual e foi tudo de bom estar
ali com você nos meus braços, juntinhos, fa-
zendo amor com você e com o Senhor. Como
você disse, tendo um ménage à trois bem sen-
sual com Jesus. Foi super especial. Muito obri-
gado pelo seu amor e consideração, por me aco-
lher e receber em sua cama.

112. Espero que o Senhor me ajude, como
você mencionou ontem à noite, a assimilar tudo
isso e também compartilhá-lo com outros.
Principalmente que me ajude a mudar nos as-
pectos em que preciso mudar. Com certeza es-
tou desesperado, como você mencionou, para
ser não só um ouvinte da Palavra, mas sim um
praticante. Oro para encontrar uma maneira de
fazer isso.

113. Antes de continuar a minha reação
geral, quero mostrar algo que Papai disse so-
bre ontem à noite.

114. (Papai fala:) Silas, veja que ótimo
exemplo para você como a Mamãe por um lado
o está ajudando a perceber o que precisa mu-
dar, como precisa crescer, os aspectos que pre-
cisa admitir que são fraquezas, e ao mesmo tem-
po ela o está abraçando, amando e encorajan-
do.

115. No caso de mudanças duradouras, é
preciso as duas coisas. A querida Mamãe é um
ótimo exemplo de algo que faz toda a diferença.
Uma coisa é tomar conhecimento da verdade e
dos seus erros e falhas, tanto grandes como
pequenos, mas é outra coisa sentir-se amado,
incentivado, ser abraçado e perdoado. Faz toda
a diferença, e você precisa se lembrar disso e
tentar agir assim. Obviamente não vai poder fa-
zer isso com homens, mas pode se desdobrar
para incentivá-los bastante, demonstrar-lhes
amor e apreço, e isso faz uma grande diferença.

116. Não é o caso de se estar corrigindo tanto
as pessoas, pelo menos no meu entender. Mas
quando surge a necessidade, você precisa se lem-
brar como fazê-lo da maneira completa. Existe a
hora de mencionar a fraqueza, o erro ou a falha de
alguém, e depois o momento para incentivar, for-
talecer e ajudar a pessoa a seguir adiante por amor
ao Senhor. — Exatamente como a Mamãe está fa-
zendo com você. Ela não é maravilhosa? Ela não é
um precioso exemplo do amor de Jesus?

117. Portanto, lembre-se de como se sen-
tiu incentivado e amado, e tente agir do mesmo
jeito, tá bom? Eu te amo e acho que você está
realmente entendendo que precisa perseverar
— perseverar na submissão! Continue olhando
para o alto! A vida por um olhar! Preciso ir! Te
amo! Seu pai. (Fim da mensagem de Papai.)

118. Eu estava relendo a profecia hoje cedo,
e cada vez que a leio fica muito mais clara. Estou
realmente orando para que o Senhor me ajude a
continuar aceitando tudo o que os comitês vão
realizar no nosso campo. Aceitar e também en-
tender e acreditar, como diz a profecia, que eu
não vou mais ser a mesma pessoa. Acho que até
diz que nem vou mais ser o chefe do trabalho
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aqui. Num certo sentido, eu adorei essa idéia.
119. Por outro lado sei que falar é fácil,

agora fazer é que são elas. Em outras palavras,
acho que ter que viver isso cada dia vai ser bem
difícil, como a profecia também parece dizer. Mas
por outro lado, devo admitir que às vezes — na
verdade a maioria das vezes — a perspectiva é
emocionante. É até um alívio da pressão de me
considerar responsável por tantas coisas, o que
não precisarei ser, ou não serei, ou deixarei de
ser. Sendo assim posso simplesmente deferir às
preferências e desejos de outros. A profecia
disse que as pessoas tinham que deferir ao que
eu queria. Senti-me muito mal ao ouvir isso e
estou desesperado para mudar de atitude.

120. Senhor, com base na estrutura de comi-
tês, mesmo antes dela se concretizar, o Senhor
tem algum conselho específico sobre como posso
evitar ter uma opinião forte demais, intimidar as
pessoas ou deixá-las receosas por causa da mi-
nha opinião forte? Agora que eu sei o que o Se-
nhor me mostrou através desta linda profecia, exis-
te algum conselho sobre como posso começar a
viver isso no espírito, pelo menos até se tornar
uma norma da Família, para então eu estar um pou-
co mais, ou muito mais ciente de que preciso ouvir
as pessoas, deferir a elas, incentivá-las a se mani-
festar e aprender a ficar em segundo plano?

121. (Jesus fala:) Como amo os mansos e os
humildes! Como disse, sou manso e humilde de
coração. Então venha a Mim para encontrar des-
canso para a sua alma, pois sei que deseja doce
repouso e comunhão que advém de comungar
Comigo, de permanecer em Mim e Comigo. As-
sim será se você caminhar juntinho de Mim, Eu o
guiarei no caminho da humildade. Apesar de não
ser fácil, encontrará satisfação em muitas coisas.

122. Os lindos e preciosos filhos com os
quais o abençoei anseiam ter mais tempo com
você. Se afastar-se um pouco da batalha, não
só para passar mais tempo Comigo, mas tam-
bém com eles, essas preciosas jóias que lhe
dei, se sentirá feliz, tranqüilo, sossegado, e não
será uma dificuldade. No início será uma bata-
lha, mas você ficará satisfeito ao ver que ou-
tras pessoas estarão sendo chamadas para a
frente. Outras vão participar da batalha, então

você vai poder recuar.
123. Desejo muito tê-lo em Meus braços,

assim como você gosta de abraçar os seus fi-
lhos, e vai ser assim. Você trabalhou bastante,
deu duro, e agora desejo lhe dar um certo grau
de descanso, paz e de felicidade em tudo que
lhe foi concedido. O trabalho vai seguir adiante
e outras pessoas também serão muito usadas.
Será um dia de regozijo e de felicidade, pois você
aprenderá a seguir pelo caminho da humildade,
a se submeter a outros que também terão ouvi-
do a Minha voz, que também Me amam e Me
seguem. (Fim da mensagem de Jesus.)

124. Senhor, como posso fazer isso agora
mesmo, como posso recuar um pouco, ou mui-
to, em preparação para o que já está acontecen-
do no espírito?

125. (Papai fala:) Bem, como Mamãe lhe
disse ontem à noite, Filho, se for para um lugar
onde ninguém saiba o seu telefone, ninguém
saiba como se comunicar com você, já começa-
rá a transmitir a mensagem sem dizer muito. Es-
tará mostrando que não está mais tão disponí-
vel para cada coisinha.

126. Talvez fosse bom orar sobre diferen-
tes maneiras de desligar-se de certos aspectos
do trabalho lá. Talvez deixando ou incentivan-
do os VSes, ou seja quem for, a buscar mais o
Senhor sobre certos assuntos, sem sentir que
precisam comunicar-se muito com você sobre
essas questões.

127. Eu diria que depois que conseguir re-
cuar e envolver-se em uma situação na qual
não está tão acessível — e é claro que também
teria que explicar isso às pessoas do seu Lar —
talvez fosse bom orar e perguntar ao Senhor
como passar isso para as pessoas com quem
trabalha. Assim começaria a ficar claro que você
não está tão envolvido em cada detalhezinho
sobre o qual talvez queiram consultá-lo.

128. Como a profecia disse, existe um exér-
cito inteiro de soldados e oficiais treinados pron-
tos para entrarem na batalha. Eles estão se pre-
parando para o que está por vir, que é uma revo-
lução, a Revolução de Comitês! Você pode se
envolver com mil e uma coisas que serão emoci-
onantes para você, gratificantes e inspiradoras.
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Uma delas será passar mais tempo com os seus
filhos, algo que tanto queria, pois eles o amam e
também desejam passar mais tempo com você.
Filho, você sentirá uma grande satisfação nisso.
Faz parte do plano do Senhor fazê-lo se afastar
do trabalho geral, ter menos responsabilidade,
menos autoridade, e ao mesmo tempo, sentir-se
extremamente realizado ao ver os seus preciosos
filhos serem usados pelo Senhor. Ele já lhe disse
que os seus filhos são a sua maior realização.

129. Filho, nesse aspecto você tem muito pelo
que agradecer. Não só por poder se afastar e to-
mar mais tempo com O Senhor, mas por passar
mais tempo com as pessoas que ama no seu Lar,
principalmente com os seus filhos, que logo logo
vão estar crescidos. Não é lindo como o Senhor
preparou uma maneira de facilitar um pouco, ou
talvez facilitar muito, se não ficar pensando no
que não pode fazer ou no que fazia antes, mas sim
vir o que o Senhor está lhe pedindo agora, que é
principalmente ajudar a implementar os comitês, a
Revolução de Comitês. Faça isso sendo um bom
exemplo de humildade, de assumir a posição infe-
rior, de incentivar outros a se manifestarem e de
investir sua energia nos seus filhos.

130. Você vai ficar muito feliz ao ver tudo o
que o Senhor fará. A profecia dizia que será a era
mais grandiosa, feliz e produtiva de todas! Amém?

131. Preciso lembrá-lo, Filho, como eu disse
em “Então você quer ser um líder”, há uma
grande liberdade em não precisar ter a última
palavra, em não precisar ter toda a responsabi-
lidade. Você vai se sentir extremamente feliz e
livre. Obrigado Jesus! Apenas continue dizen-
do sim. Continue olhando para Jesus, confian-
do, obedecendo e perseverando! Abra mão do
antigo e aceite o que é novo. Deixe o Senhor
guiá-lo passo a passo. Amém?

132. Você ainda não viu nada! É apenas o
início da era de mais ação e de maiores obras.
Então agüente firme, porque o céu é o limite!

133. Siga pelo caminho humilde, filho. Dê
preferência aos outros! Incentive as outras pes-
soas a se manifestarem. Não olhe para trás, mas
sim para a frente. Esteja agradecido e louve sem
parar. Amém? Puxa vida, nem sei como enfatizar
como o Senhor gosta do louvor. Entre por Suas
portas com louvor e nos Seus átrios com hinos.
Louve-O por todas as Suas maravilhosas obras.

Louve-O por tudo o que Ele tem feito e vai fazer.
Bem, preciso ir. Realmente te amo, meu filho.
Com amor, Papai. (Fim da mensagem de Papai.)

134. Eu te amo, Mamãe. Agradeço mais uma
vez todo o amor, encorajamento, atenção, e tudo
o que tem feito por mim, por ser tão doce, por
transmitir o amor do Senhor por mim e por ter
amado Jesus comigo ontem à noite. Foi lindo,
especial e inesquecível. Eu te amo, Mamãe.

Oração em conjunto por Steven
(18 de novembro de 2000)

(Steven compartilhou trechos da profecia que
Mamãe e Peter lhe deram, depois fez a seguin-
te oração:)

135. (Steven ora com forte pranto.) Por fa-
vor, Senhor, me perdoe por intimidar as pessoas
e incutir medo nelas; por tolhê-las e qualquer
outra atitude assim da minha parte. Peço que me
ajude não só a perceber isso, mas também a su-
perar tudo isso. Peço que me liberte dessa atitu-
de para eu ser mais como Você, mais cativante,
mais amoroso, terno e compreensivo.

136. Obrigado por ter me dado a Sua Pala-
vra para me ajudar a ver onde preciso mudar.
Peço que me ajude não só a ver e acreditar, mas
também a viver isso. Perdoe-me por qualquer
coisa que tenha ofendido, feito alguém trope-
çar ou sentir que sua opinião não tinha valor.
Perdoe-me por ser tão orgulhoso, egocêntrico,
farisaico e por todas essas coisas horríveis que
não quero ser. Ajude-me a não ser mais assim.

137. Por favor, me liberte. Peço que todos
os dias da minha vida eu deseje ser como Você,
caminhar ao seu lado, estar casado com Você,
fazer parte de Você e refletir o Seu Espírito no
meu relacionamento com as pessoas.

138. Jesus, por favor me ajude a parar de
considerar a minha área uma grande exceção.
Ajude-me a abrir mão. Peço que a visão de comi-
tês se concretize e que Você levante outras pesso-
as talentosas também. Você disse que toda dádiva
boa e perfeita procede de Você, e Você capacitou e
dotou muitas outras pessoas também.

139. Peço-Lhe que me ajude a ficar enco-
rajado, e até feliz e agradecido, por não ter que
carregar o fardo de achar que preciso ter a
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última palavra. Por favor, ajude-me a não ser
assim, e nem querer ser assim, mas sim promo-
ver a Revolução de Comitês de todo o coração.
Peço-Lhe que me perdoe por todas essas coi-
sas. Sinto muito!

140. (Peter ora por Steven:) Jesus, Steven
veio diante de Você e de todos nós pedindo a Sua
ajuda. Ele admite que não tem condições de fazer
nada e que precisa de Você. Nós Lhe pedimos
força sobrenatural e ajudantes espirituais que o
avisem quando ele precisar recuar um pouco na
sua opinião ou quando precisar de salvaguarda.
Por favor, ajude-o a querer ser ajudado.

141. Senhor, nós pedimos que Você o rea-
basteça com o Seu Espírito. Repreendemos qual-
quer coisa no seu coração, vida ou personali-
dade que o impeça de agir assim. Encha-o com
o Seu Espírito. Dê-lhe unção e um dom especial
de deixar as pessoas à vontade. É um dom que
Você dá, então clamamos que lho dê. Ele real-
mente quer que os comitês se realizem, quer
participar e dar esse salto de fé, pois realmente
é preciso ter fé para fazer isso.

142. Ele também pediu oração contra medo
do que possa acontecer ao campo ou ao trabalho
no qual ele investiu tanto. Por favor, dê-lhe um
dom especial de fé para confiar nas pessoas. E
mesmo que às vezes não pareça que as coisas
vão se resolver como ele acha que deveriam,
ajude-o a simplesmente confiar em Você e não
nas pessoas que estão tomando as decisões.
Por favor, Senhor, dê-lhe unção para agir assim.

143. (Jesus fala:) Eu habito nos quebranta-
dos e de espírito contrito. Sem um coração ver-
dadeiramente quebrantado, você não vai enten-
der o Meu amor pelas ovelhas, e não ficará fer-
voroso o suficiente para Me buscar a cada pas-
so. Em outras ocasiões você precisou ser o ge-
neral forte que carregava o estandarte ao alto
para outros seguirem. E até mesmo para tomar
muitas decisões que as pessoas tinham medo de
tomar ou pelas quais não queriam se sacrificar.
Então não se preocupe com o passado, pois te-
nho estado com você e o ajudei a amar e cuidar
das Minhas ovelhas. Agora, porém, você preci-
sa entender que há muitas outras pessoas que
precisam ser levantadas para ajudarem na bata-

lha hoje. Foram muitos os anos de treinamento e
existem muitas pessoas na Família que, juntas,
possuem dons e talentos que podem exceder em
muito os dons e talentos de apenas uma pessoa.

144. Eu lhe agradeço por estar disposto a
ser quebrado. Eu o amo muito por fazer isso, Meu
amor. Poderei usá-lo muito mais grandemente
para ajudar e motivar outras pessoas. Eu lhe dei
muitos filhos para lhe mostrar como os pequeni-
nos podem ser grandiosos, como crescem, se
desenvolvem, e se tornam grandes guerreiros
Meus. O mesmo se aplica ao seu rebanho. Você
precisa encará-lo com o mesmo amor, confiança
e admiração que tem pelos seus filhos. Precisa
entender que essas pessoas possuem um gran-
de potencial e que cada uma delas será uma bên-
ção para você e para o trabalho.

145. Não tema pelo trabalho, pois é Meu.
Eu ungirei e guiarei as pessoas nos comitês a
cada passo. Apesar de algumas coisas não se-
rem feitas como você acha que deveriam ou do
seu jeito, se as pessoas envolvidas estiverem
orando e perto de Mim, farei com que dê o mes-
mo fruto e os mesmos resultados.

146. Muito obrigado por estar aberto, por
seu amor por mim e pelos muitos e muitos anos
de serviço constante e sacrificado, durante os
quais deu sua vida por Mim. Não tema pelo fu-
turo nem se preocupe achando que não vai
mudar, pois digo-lhe que mudará! Hoje você deu
um grande passo, e nos meses e anos que se
passaram você lutou para mudar, e está mudan-
do bastante. Você é uma garrafa nova, e está
seguindo o Vinho Novo e a nova direção. Então
confie em Mim e relaxe. Deixe-Me fazer de você
tudo o que desejo que seja. (Fim da mensagem
de Jesus.)

❖   ❖   ❖

147. (Jesus fala:) Fiéis são as feridas de
quem ama. Meu querido Steven, as Minhas Pa-
lavras têm sido feridas fiéis. Elas têm sido fiéis
sinais do Meu amor, interesse e gratidão por
você. Sei e entendo que você tem capacidade
para receber as Minhas Palavras e amor por Mim
e pelas pessoas, para efetuar as mudanças que
lhe apresentei. Hoje Eu lhe dou um novo cora-
ção, um espírito excelente, compreensão pelos
outros. São dons preciosos que sei que vai uti-
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lizar para realizar grandes coisas nos dias por
vir. Dou-lhes estes dons e honro a sua fé.

148. Eu sou o Oleiro e você o barro. Per-
maneça úmido, macio e maleável — regado com
as Minhas Palavras, amaciado na Minha pre-
sença — enquanto Eu trabalho em você para
transformá-lo num vaso diferente. Sei que não
é fácil os Meus vasos aceitarem isso, pois se
acostumaram à maneira como os fiz e usei an-
tes, a razão pela qual foram moldados daquele
jeito. Mas depois os pego, amasso e formo um
vaso diferente, um vaso para o novo dia, para
um novo propósito e utilidade. Durante esse
processo, o Meu vaso tem que agüentar por fé,
fé de que o Grande Oleiro está agindo com amor;
fé para acreditar que isso é necessário e que o
vaso será exatamente como precisa ser para o
novo dia.

149. Portanto deixe-Me moldá-lo para que
seja exatamente o que preciso, nada mais e nada
menos. Obrigado por estar disposto, pelo seu
amor e fé que Me permite usá-lo. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

❖   ❖   ❖

150. (Jesus fala:) Steven, você é um dos
Meus valorosos cavaleiros dos exércitos de
David e tem combatido bem. Foram muitas as
batalhas nas terras aonde Eu o enviei, e muitas
foram as batalhas ganhas. Você combateu o bom
combate. Agora a sua armadura não tem mais
brilho, mas ela mostra as muitas batalhas que
você travou. Agora o chamei para os salões da
sua rainha e rei. A sua armadura mostra os si-
nais da batalha, as vitórias e os triunfos, bem
como as dificuldades, revezes e provações.
Agora, Meu amor, desejo recompensá-lo, por
ter lutado bem e dado sua vida pelo Reino.

151. Você se humilhou na presença da ra-
inha e do rei, admitindo que apesar de terem
sido muitas as vitórias, também cometeu er-
ros. — A sua humildade em aceitar e se apre-
sentar à rainha e ao rei, bem como aos outros
cavaleiros e pedir ajuda, também é uma grande
vitória. Grande será a sua recompensa!

152. Quero lhe pedir agora que tire a ar-
madura, pois desejo dar-lhe uma nova vestimen-
ta — uma vestimenta de humildade, de amor e
de compreensão, pois há uma nova batalha a

ser travada, e novas maneiras de travá-la. Peço-
lhe agora, não que recue para deixar de lutar,
pois ainda serão muitas as batalhas, mas desejo
recompensá-lo permitindo-lhe mais tempo Co-
migo, nos Meus átrios. Desejo que passe mais
tempo no leito de amor, para podermos nos amar
intimamente, para Eu sussurrar em seus ouvi-
dos as Minhas palavras de amor e de louvor, e
poder lhe mostrar a nova direção que desejo
que siga. Eu lhe permiti realizar uma obra gran-
diosa. Agora venha e desfrute das recompen-
sas! Você tem sido fiel e seguiu de perto, então
agora vamos desfrutar dos nossos momentos
juntos!

153. Una-se aos outros para não precisar
mais guiar sozinho, pois a união faz a força.
Um pode perseguir mil, mas dois fazem fugir dez
mil. Então não considere que está sendo rebai-
xado, mas sim promovido. Eu o estou promo-
vendo e desejo que tenha uma vida mais relaxa-
da, que desfrute mais dos prazeres do paraíso,
que passe mais tempo com as pessoas que tan-
to ama. Você combateu o bom combate e o amo,
Meu querido. Você é Meu e eu sou seu! (Fim da
mensagem de Jesus.)

❖   ❖   ❖

154. (Jesus fala:) Venha, vou guiá-lo pela
mão e mostrar-lhe as maravilhas por vir. É como
se você estivesse numa casa bem grande, cheia
de cômodos e com muito serviço, muitas ativi-
dades. Cuidou bem dela, a limpou, organizou,
consertou e se certificou de que tudo estava
funcionando bem, mas estando sempre dentro
da casa. Estava tão envolvido com o serviço ali
dentro que nem teve tempo de sair e desfrutar
das maravilhas que existem lá fora: o clima ma-
ravilhoso, o calor do Sol, o céu belíssimo, a gra-
ma verdejante, as lindas flores, o canto dos pás-
saros e todas as coisas belas no Meu jardim.
Mas agora Eu o pego pela mão, abro a porta e o
levo lá para fora, para o lindo jardim do qual
poderá desfrutar, para que possa desfrutar mais
da Minha companhia.

155. Agora há outras pessoas que podem
ajudá-lo a cuidar da casa, então você não tem
que se preocupar sobre ficar ali dentro o dia
inteiro, nem se preocupar com cada cômodo.
Pode sair um pouco e ficar Comigo no jardim.
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Podemos correr e brincar juntos. Podemos nos
amar à sombra das grandes árvores; podemos
caminhar ao fim do dia quando está mais fresco.
Fico muito feliz com isso, e Meu coração pula
de alegria ao sentir o amor que tem por mim. A
alegria Me invade quando penso que vamos
passar esse tempo juntos e que vamos ter mais
momentos de intimidade.

156. Amo o seu amor. Ele é muito especial
e precioso para Mim. Quando você Me ama, é
como se não existisse mais ninguém no mundo
a não ser você — só nós dois juntos! E fico na
expectativa do tempo que vamos poder passar
juntos nos amando à medida que esse amor se
torna mais forte. Então, venha! Não tenha medo
nem se preocupe. Apenas segure a Minha mão
e caminhemos para a luz de um dia novinho em
folha. (Fim da mensagem de Jesus.)

❖   ❖   ❖

157. (Jesus fala:) Steven, você é um homem
com uma fé simples, e é a sua fé que lhe permi-
tiu realizar tanto na área que supervisionava.
Você tem fé constante, fé para simplesmente
acreditar e obedecer. Pegou os princípios que
aprendeu no início da Família, aceitou a Palavra
e seguiu em frente. Cada dia, quando surgiram
novos desafios no seu campo e no seu traba-
lho, você simplesmente Me consultou e apli-
cou os princípios que lhe ensinei no início da
sua caminhada. Você teve fé para obedecer, fé
para cada passo, e isso a longo prazo realizou
uma grande obra!

158. Sei como se sente, pois o conheço in-
timamente. Sei como ficou desesperado com
muitas das questões, e como Me buscou e orou.
Sei que ouviu a Minha voz, Me invocou pedin-
do para que tudo desse certo, e simplesmente
teve fé. Eu o louvo grandemente por essa atitu-
de: pela sua fé e confiança para cada dia e cada
passo.

159. Meu amor, aplique agora essa mesma
fé, essa fé para cada passo, a fé simples, aos
novos desafios que lhe apresento. Não precisa
esperar que tudo aconteça em um dia, como não
esperou que a obra maravilhosa realizada na sua
área se realizasse em apenas um dia. Tem sido
passo a passo. E é o que lhe digo: enfrente um
dia de cada vez! Apenas acredite! Acredite que

fiz o que você pediu, e prossiga vivendo um dia
de cada vez. Com o passar do tempo você verá
uma grande mudança, o grande fruto da sua
obediência diária.

160. Seria sensato perguntar às pessoas
com quem convive, como está se saindo, como
está a sua interação com as pessoas, e estar
aberto aos conselhos que talvez lhe dêem. Ex-
plique a elas que quer melhorar nesse aspecto e
que adoraria se o ajudassem. Mas não espere
que tomem a iniciativa de mencionar as coisas
para você. Pergunte-lhes: “Como foi?” “Foi le-
gal?” “Eu forcei a barra?” Agir assim vai ajudá-
lo. Talvez no início seja um pouco difícil, mas
com o tempo, vai simplesmente se tornar um
hábito, e depois será automático agir como você
realmente quer ser.

161. Agora Eu lhe dei a unção, a graça e
até os ajudantes espirituais para ajudá-lo nes-
se sentido. Mas você precisa lutar todos os dias,
ter fé para cada dia e obedecer passo a passo.
Essas coisas se acumularão e se tornarão gran-
des vitórias na sua vida. Eu efetuarei a mudan-
ça que você deseja, e ela se realizará através da
sua fé de cada dia. (Fim da mensagem de
Jesus.)

❖   ❖   ❖

162. (Jesus fala:) Querido Steven, Meu doce
amigo, te amo! Você Me é muito querido, por-
que Me ama profundamente e incentiva as pes-
soas a fazerem o mesmo. Esse seu exemplo de
amor e humildade influencia muita gente.

163. Você é uma garrafa nova, e digo isso
para incentivá-lo. Talvez você ache que às ve-
zes não é, e se preocupa achando que está pre-
so a uma rotina ou retornando aos velhos hábi-
tos, mas não se preocupe, pois vejo uma nova
garrafa, não uma garrafa velha. Vejo uma garra-
fa nova que continua receptiva ao Vinho Novo,
aceitando-o com alegria, uma pessoa flexível e
moldável. Portanto se anime, querido amigo.

164. Eu abençoei a sua obra e os obreiros,
e continuarei abençoando. Produzirei bom fruto
na sua vida e no seu campo no futuro, se todos
Me consultarem e Me deixarem continuar gui-
ando e orientando. Eu os ajudarei durante os
dias de ação, pois a ação será intensa na sua
área, e vocês vão precisar de bastante ajuda.
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165. A era de ação também é uma era de
mudanças, pois é isso que ajuda a criar mais
ação na Família — a ganharem mais almas, mais
amigos e sustentadores. Mais ação os ajuda a
estabelecerem uma igreja maior, a ganharem mais
sustento regular, a realizarem as maiores obras
que prometi que realizarão!

166. Então fique agarradinho a Mim du-
rante essas mudanças, pois sou uma rocha no
meio do que muitas vezes parece ser um mar
turbulento de modificações. Eu sou firme e cons-
tante. Serei uma âncora para você, lhe darei a
calmaria e a paz no meio de qualquer tempesta-
de. Segurando a Minha mão, você pode até
mesmo caminhar sobre as ondas e ignorar os
ventos violentos, pois Eu os domino, e você
Me pertence.

167. Siga a Minha orientação enquanto
caminhamos juntos, pois se largar a Minha mão
e deixar de olhar para Mim, se olhar para as on-
das e ventos, ou começar a fazer planos de como
vai superar a onda, então perderá grande parte
do poder, da graça e da força que posso lhe
conceder. Aí vai começar a afundar sob as on-
das, e a ser açoitado pela tormenta, pois as tor-
mentas da vida não são superadas com a sua
própria força. É preciso ter o Meu poder, força e
auxílio para vencê-las.

168. Deixe-Me guiá-lo e orientá-lo. Seja
fraco ao agir — segurando firmemente a Mi-
nha mão e confiando que o ajudarei a passar
por essas mudanças e tormentas. Aja com hu-
mildade, admitindo que precisa da Minha aju-
da, e ouvindo a Minha voz constantemente. Seja
obediente, tendo plena fé e tranqüilidade para
agir segundo Minha Palavra e instruções.

169. Acompanhe as mudanças, siga o fluxo
da Minha vontade, deixe-se levar por ele. Não
nade contra a correnteza, pois só ficará cansa-
do e desgastado. Eu realizarei a Minha vonta-
de, pois a correnteza da Minha vontade é irre-
primível.

170. Essa corrente o levará ao lugar aonde
deseja ir, ao lugar que for melhor para você e
para a Minha obra. É um local agradável, lindo,
repleto de coisas agradáveis e deleitosas, onde
você continuará dando muito fruto. Portanto
acompanhe essa corrente, deixe-se levar por ela,
pois progredirá mais rápido e alcançará o seu

destino mais cedo!
171. Você analisa esse simbolismo queren-

do entender o seu significado? Significa coi-
sas positivas para você, Meu amor. Só que por
agora não posso lhe dizer todos os detalhes.
Falo com você através de histórias, de parale-
los, de parábolas e coisas assim, como fiz com
os Meus primeiros discípulos, pois querer en-
tendê-los o faz Me buscar para mais conselhos
e interpretação. Você também considera o cami-
nho por onde anda, pensando nas curvas que
faz e nos passos que dá com base na luz da
Minha Palavra, sem saber quando e como o que
Eu disse se realizará. É bom agir assim, e é como
desejo que todos os Meus filhos sejam.

172. Então flua, confie, ore, siga, agarre-
se e mude, e tudo sairá bem. Quer saber como
fazer isso? Peça-Me para agir através de você.
Lance todos os seus cuidados sobre Mim, pois
cuido de você e o ajudarei a cada passo. Você é
a Minha noiva querida e amada, e farei tudo
isso por você. (Fim da mensagem de Jesus.)

A oração de Steven pedindo
ao Senhor para “fazer o que
for preciso”

173. (Mamãe:) Na Cúpula, todos os CROs
renovaram o seu compromisso de melhorarem
nos aspectos que o Senhor salientou em suas
vidas. Eles buscaram o Senhor, pediram oração
e estavam bem fervorosos no sentido de agirem
de acordo com o compromisso que assumiram
com nosso querido Marido. Às vezes, mesmo
quando somos sinceros e nos empenhamos
para mudar, por mais decididos que estejamos,
é difícil perseverarmos. É nessas ocasiões que
ajuda fazer uma oração do tipo “Senhor, faça o
que for preciso”. O que eu quero dizer é que, em
vez de simplesmente pedir ao Senhor para aju-
dá-lo a mudar, pode ir além e pedir-Lhe para “fa-
zer qualquer coisa que for preciso fazer” para
garantir uma mudança na sua vida. Pode rece-
ber essa oração em profecia. Apresentei esta
possibilidade aos CROs, e muitos deles fizeram
tal oração. Segue-se a oração sincera de
Steven:
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174. (Steven ora:) Obrigado, Jesus, pela
oportunidade de renovar minha dedicação e vida
a Você. Jesus, precioso Senhor e Esposo, Você
me deu tudo que é importante e que amo. Que
eu seja digno de retribuir-Lhe com a minha vida.
Estas lindas palavras que já ouvi me ocorrem
agora. Nem sei se lembro-me de todas, mas as
dedico a Você, Jesus.

Jesus, tudo para Jesus,
Tudo que sou e espero ser.
Jesus, tudo para Jesus,
Tudo que sou e espero ser.
Todas as minhas ambições, metas e planos,
Entrego nas Suas mãos.
Jesus, tudo para Jesus.

175. Senhor, às vezes parece que as pa-
lavras não bastam para expressar o amor que
tenho por Você e por tudo o que fez por mim,
nem para agradecer o Seu amor e expressar
como Você é incrível e admirável. O universo
inteiro não poderia conter tudo o que Você é
e criou. Sinto-me indigno de ser considerado
Seu filho, pois sou tão pequeno e insignifi-
cante em comparação com Você e com o Seu
amor.

176. Peço que me ajude a ser o que Você
quer que eu seja para Você, entregar verdadei-
ramente a minha vida cada dia, como Você fez
por mim. Tudo para Você, precioso Jesus. Dou-
Lhe a minha vida, esperanças e sonhos. Entre-
go-Lhe a minha vida e vontade. Rendo-me à
Sua vontade na minha vida e peço-Lhe que me
ajude a amá-lO como Você me amou. Faça de
Mim o que Você quer que eu seja. Molde-me de
novo, crie-me de novo como se eu fosse um
pedaço de barro nas Suas maravilhosas e amo-
rosas mãos.

177. Tenho tanto pelo que Lhe agradecer,
precioso e maravilhoso Esposo. Tenho tido uma
vida repleta de alegria e de satisfação, de pes-
soas amadas, de filhos, muito mais do que eu
poderia desejar e muito além do que mereço.

178. Jesus, ajude-me a amá-lO como Você
me amou. Faça de mim o instrumento que Você
quer que eu seja para poder servir melhor a
Você e aos outros. Não importa o que custe,
sei que Você tem muito amor por mim e que as

Suas ternas mãos amorosas me ajudarão a ser
o que Você deseja. Ajude-me a submeter-me
ao Seu toque amoroso, como uma noiva faz
com o seu Noivo, como o barro se deixa mol-
dar pelo Oleiro.

179. Eu te amo, Jesus, e gostaria de poder
expressar com palavras o que sinto e tudo o
que gostaria de dizer, mas parece que às vezes
não tenho palavras suficientes para isso. Como
vou descrever esse Seu amor tão profundo e
extenso? Você conhece todas as minhas espe-
ranças e sonhos, e entrego-lhes todos volun-
tariamente.

180. Estas palavras são apenas uma ma-
neira de Lhe expressar o Meu amor, de dizer
como O adoro, o carinho que tenho por Você e
como preciso de Você. Obrigado pela minha vida,
pela Sua Verdade e pelo Seu caminho. Ouça o
cântico de louvor que o meu espírito entoa pra
Você, Jesus, enquanto faço esta oração e profi-
ro estas simples palavras expressando o amor
que sinto. Você é tudo para mim e eu Te amo,
querido Jesus!

Com o Seu amor,
Seu dedicado filho e noiva, Steven

A mudança de Steven

181. (Mamãe:) Foi ótimo ver Steven nova-
mente na Cúpula! O rosto dele reluzia com a luz
do Senhor. Ele estava com o semblante diferen-
te — mais feliz, mais jovem e mais à vontade.
Foi muito encorajador vê-lo agarrar-se às vitóri-
as e compromissos que tinha assumido alguns
meses antes. Eu realmente não tinha a mínima
dúvida que Steven sofrera uma mudança drás-
tica! Mas queria que o Senhor explicasse como
ele mudou, não só para encorajá-lo, mas para
encorajar vocês também, para poderem ver as
maravilhas que o Senhor pode fazer por alguém
disposto, submisso e fervoroso. Ele pode fazer
o mesmo por você, se humilhar-se e invocá-lO
fervorosamente para se tornar o que Ele quer
que você seja.

182. Se você ou outros estiverem se esfor-
çando muito para mudar e melhorar em certos
aspectos em que são mais fracos, talvez fosse
bom pedir ao Senhor para falar com você e res-
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ponder a mesma pergunta que fiz sobre Steven.
Poderia ajudar, porque às vezes demora pra ha-
ver mudança, e você pode até ficar
desencorajado consigo mesmo ou com outros
porque essas modificações não ficam muito
evidentes. Não perca as esperanças nem criti-
que as pessoas se, depois de uma oração em
conjunto, a melhora for lenta, porque muitas
vezes demora para uma mudança de grande
porte se concretizar. Muitas vezes você dá dois
passos para a frente e um para trás. Não pode
esperar que você ou os outros se transformem
da noite para o dia num passe de mágica! Sim-
plesmente não acontece. Para obter uma mu-
dança duradoura, principalmente quando se tra-
ta de antigos hábitos ou atitudes, é preciso sub-
meter-se constantemente, desejar mudar, lutar
cada dia e se humilhar repetidas vezes. Então
não espere demais em pouco tempo, nem de si e
nem dos outros.

183. Se perguntar ao Senhor o que Ele
pensa da sua mudança ou da de outros, Ele
pode lhe mostrar o que está acontecendo no
seu coração e as mudanças que ocorreram no
fundo do seu ser e nas suas atitudes. Às vezes
essas mudanças profundas não se manifestam
através de alterações radicais e óbvias na sua
personalidade, mas sim em qualidades como
por exemplo, passar a respeitar mais as idéias
dos outros, agir mais devagar, dando tempo
ao Senhor e respeitando-O; trabalhando me-
lhor com as pessoas e aceitando mais conse-
lhos e sugestões; ouvindo mais o Senhor e
seguindo as orientações que Ele dá através de
profecia, etc. Então, quando quiser avaliar al-
guém que está tentando mudar, por favor, não
comece logo a criticar ou duvidar da sincerida-
de da pessoa, ou até mesmo do que o Senhor
disse, pois há muitas coisas que não se discer-
ne só numa olhada, principalmente se o seu
contato com a pessoa for esporádico e não
muito freqüente.

184. Fique firme na fé, quer pelos outros
ou por si mesmo! A Seu tempo à Sua maneira, o
Senhor efetuará as mudanças desejadas, pois
Ele tem condições para isso! Se você realmente
quiser, é possível mudar. Steven é prova disso,
como verão na seguinte mensagem dada pelo
Senhor.

185. (Jesus fala:) Meu querido Steven, você
é um testemunho vivo do Meu poder! Você é o
mostruário do que posso fazer com alguém que
se humilha e Me permite agir em sua vida para
mudá-lo. O testemunho que você dá cada dia
de que Eu o transformei e recriei, glorifica o Meu
poder miraculoso. Não foi obra sua. Você não
tinha condições de mudar assim. Eu realizei a
obra, atendendo ao fervor do seu coração! Sin-
to-Me muito orgulhoso de você!

186. Você não queria ser como era antes
— realmente nem conseguia ver que estava er-
rando o alvo. Mas quando chegou a hora de Eu
lhe mostrar claramente a necessidade de uma
mudança — utilizando palavras personalizadas
— você se saiu otimamente bem na prova!

187. Antes de mais nada, dispôs-se a crer
nas Palavras que Eu disse sobre você, mesmo
sem entender muito bem. Eu o ajudei a pas-
sar pelas diferentes etapas, passo a passo,
levando-o aos poucos ao ponto de pedir-lhe
para abrir mão de tudo e Me permitir efetuar
grandes mudanças. — E mais uma vez você
se dispôs. Não sabia o que ia acontecer. Nem
sabia se ia conseguir mudar nos aspectos que
lhe mencionei. Não sabia como ia ser ou se o
processo seria muito doloroso, mas se dis-
pôs. Literalmente entregou a sua antiga vida,
disposto a fazer qualquer coisa que Eu man-
dasse. Essa fé e boa vontade são inacreditá-
veis!

188. E lhe foi retribuída muitas vezes
mais, Meu amor. Eu lhe devolvi muito mais
do que você Me deu, pois o transformei num
novo homem. Eu o ajudei a mudar em aspec-
tos que humanamente seria impossível, e con-
tinuarei ajudando-o! Você teve que Me entre-
gar o seu orgulho, e foi difícil, pois sem ele,
sentiu-se nu e sem valor. Mas mesmo assim,
despiu-se completamente, entregou-se total-
mente, disposto a aceitar qualquer coisa que
Eu fizesse na sua vida. Você assinou a folha
de papel em branco, não só uma vez, mas
muitas vezes. E agora Eu o vesti com as ves-
timentas que queria — vestimentas de humil-
dade, de amabilidade, de sensibilidade, de
fome pelo Meu Espírito e pelo Meu conse-
lho; de deferência a outros, de respeito pelo
Meu Espírito nas pessoas, da certeza de que
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não tem todas as soluções, e de boa vontade
para humildemente buscar as soluções junto
com outros. Meu filho, são essas as roupas
que você veste agora.

189. Que diferença das roupas que trajava
antigamente. Você as usou por tanto tempo que
nem reparava mais como eram, pois já faziam
parte de você. Mas dispôs-se a se despir para
receber o que Eu lhe desse, sem nem saber se
lhes daria novas roupas. E por causa disso Eu o
recompensei e concedi os desejos do seu cora-
ção!

190. Atendi a todas as suas orações. Você
ainda não viu todas as respostas, pois algumas
mudanças demoram para se tornarem aparen-
tes, mas as soluções e modificações que deseja
ter estão a caminho. Algumas você já recebeu
por completo. Mas há mais por vir, muito, muito
mais! Você testemunhará mais mudanças, mais
novas roupas, mais fé e mais unção, e tudo por-
que se dispôs a Me deixar agir incondicional-
mente na sua vida.

191. Você deu os passos que lhe pedi para
dar. Arranjou um pequeno apartamento onde
pudesse ficar a sós Comigo, longe do burburi-
nho, literalmente incomunicável para aconse-
lhamento, obrigando assim as pessoas a Me
consultarem mais. Esse pequeno passo de obe-
diência deu um grande fruto. Você tem sido sin-
cero com as pessoas com quem trabalha. Tem
lhes pedido francamente a sua ajuda e conse-
lhos. E esse é outro passo de obediência que
deu muito fruto. Você deixou as suas lições pes-
soais serem publicadas, e até mesmo as pala-
vras que Eu disse especialmente para você, que
eram coisas particulares, pessoais e muito hu-
milhantes. Dispôs-se a isso porque Eu lhe pedi.
Não só esteve disposto, mas ficou agradecido
por poder fazer isso. Foi mais um passo de obe-
diência que dará muitíssimo fruto, não só na
sua vida em termos de felicidade, mudança e
crescimento contínuos, mas no campo que você
tanto ama, com os membros da Família que você
serviu incansavelmente. Cada um será benefici-
ado pela sua sinceridade, pelas Palavras que
disse para você, com as suas reações e lições
sinceras e realmente sentidas.

192. Agora tudo está se renovando para
você, Meu amor. Você vestiu essas novas rou-

pas de boa vontade. Vestiu-as todos os dias
quando passou tempo Comigo. Continuou acei-
tando as mudanças que estou realizando na sua
vida, desejando ouvir a Minha voz e os Meus
conselhos sobre como continuar mudando, para
poder se preparar para os comitês e tudo o que
vai acontecer.

193. Uma outra bênção e recompensa des-
sas mudanças que você se dispôs a sofrer, é que
será mais fácil adaptar-se aos comitês, e você
será uma das Minhas colunas, seguindo adian-
te e mudando na direção que estou guiando.
Vou procurar usar pessoas sensatas e peritas
no seu campo, ou aqueles que foram líderes
bons e fiéis. Mas o requisito principal será es-
tarem dispostos a trabalhar dentro da estrutura
que vou estabelecer para os comitês. E não só
isso, mas vai ser preciso concordarem com a
necessidade de uma mudança e estarem aber-
tos, que foi o que você fez.

194. Agora não existe limites para o que
posso fazer com e através de você, pois foi apro-
vado no teste principal, o de renunciar a sua
própria vida e deixar-me fazer de você uma nova
pessoa. Não são muitos os que estão dispostos
a abrirem a sua vida completamente ao Meu
Espírito dessa forma. Você, porém, atirou-se sem
reservas. Implorou que Eu não deixasse nenhu-
ma pedra por virar. Aceitou as Minhas Palavras
mesmo quando foram de correção ou de orien-
tação específica. Esse foi o segredo da sua vi-
tória.

195. Meu precioso filho, a sua humildade o
tornou grandioso e Me capacitou realizar gran-
des coisas por você. Persevere nela para servir
de testemunho do que Eu posso fazer. Permita-
Me cada dia revesti-lo com as vestimentas do
Meu Espírito. Lute para não se deixar prender
pelas vestimenta do orgulho ou do passado. Eu
o vestirei cada dia, e você será renovado diaria-
mente. Foi essa a vitória que lhe dei! (Fim da
mensagem de Jesus.)

196. (Mamãe:) Antes de terminar esta BN,
gostaria de mais uma vez dizer que estou muito
orgulhosa do Steven por ter permitido que pu-
blicássemos essas lições tão pessoais. Todos
vocês provavelmente entendem como seria di-
fícil tal decisão. É muito humilhante, e quando
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você se desnuda dessa forma, naturalmente fica
preocupado com as críticas que podem vir, com
o menosprezo ou que as pessoas passem a es-
perar demais de você. O Inimigo tenta de várias
maneiras nos impedir de ser honestos. Mas essa
fraqueza e sinceridade geram recompensas e
bênçãos que bem valem toda a batalha.

197. Pouquíssimos de nós têm a percepção
correta do ato de confessar, pedir oração em
conjunto e admitir nossas fraquezas e lições.
A maioria de nós acha que é algo terrível, que é
um castigo ou algo que só se faz quando é ab-
solutamente inevitável! Mas na verdade, se você
está disposto a fazer isso, abre a porta para o
Senhor derramar bênçãos muito especiais na
sua vida.

198. Se sente a necessidade de esvaziar o
coração sobre alguns dos seus erros, pecados
ou problemas, se sente que precisa de uma lim-
peza, de uma inspiração espiritual e de oração
em conjunto, por favor, faça o que for preciso
para obter ajuda. Não precisa se envergonhar.
Estenda a mão e peça ajuda. Converse com al-
guém. Ouça o Senhor. Tente superar o conceito
de que é super constrangedor e por isso, jamais
poderia ser sincero, ou que não é legal abrir a
sua vida dessa maneira e derrubar os muros da
sua tão protegida “vida particular”. Ser sincero
e franco gera uma grande liberdade.

199. Nós realmente precisamos mudar o
nosso modo de pensar, para que nossas atitu-
des com relação à franqueza e à sinceridade
coadunem mais com a perspectiva do Senhor.
Para deixar bem claro o que estou dizendo, que-
ro compartilhar com vocês trechos de profeci-
as que Steven me enviou confirmando isso,
quando lhe pedi permissão para publicar suas
lições:

200. (Jesus fala:) Que alegria, que tesou-
ro, que honra poder compartilhar com os seus
irmãos e colegas na Família, as Palavras ma-
ravilhosas e transformadoras que Eu lhe dei. É
sem dúvida uma honra e um privilégio poder
revelar aos seus irmãos e amigos os grandes
segredos que lhe passei. Então não tema fazer
isso, pois desejo que isso seja feito para que
tanto você como outros sejam instruídos.

201. São tesouros que vieram do fundo, se

formaram através de quebrantamentos e sofri-
mentos na vida de uma pessoa. Quando vierem
à luz e para fora, todos os que os contemplarem
os valorizarão e lhes terão apreço. Deixar os
maiores segredos do seu coração e o bálsamo
sanador das Minhas Palavras e vitórias serem
compartilhados com todos, para que aprendam
e sejam fortalecidos através deles, é a maneira
mais preciosa de dar a sua vida pelos irmãos. É
assim que acontece com os pioneiros e líderes
do Meu rebanho, eles caminham adiante do re-
banho, guiando e animando a fé das ovelhas de
que é possível, incutindo no coração das pes-
soas o desejo, a vontade de seguirem por esse
mesmo caminho que produzirá maior produtivi-
dade e crescimento espirituais.

202. Custa algo. Tem um preço, mas será
recuperado em termos do fruto que dará na vida
das pessoas, dos que convivem com você e dos
que estão longe, mas que se beneficiarão das
lições. Ao dar a sua vida, coração, espírito e o
seu corpo em humildade diante de todos, você
colherá admiração, encorajamento, forças, sa-
tisfação e a resposta às suas mais sinceras ora-
ções, pois tudo o que o homem semear, isso
também ceifará. Se semear em humildade, since-
ridade e amor, colherá o mesmo em abundância
na sua vida. E isso abrirá as comportas para
outros colherem o mesmo em suas vidas, se
deixarem as Minhas Palavras agir em seus cora-
ções e vidas. As repercussões são grandes e
você só as verá e entenderá completamente na
próxima vida. (Fim da mensagem de Jesus)

203. (Mamãe:) Sei que você dá valor ao que
aprendeu e à inspiração e fé com as quais foi
abençoado ao ler as lições que Steven aprendeu
e as profecias recebidas sobre a situação dele.
Mas por favor, não pare por aí! Por que não
abrir também o seu coração e dividir com as
pessoas com quem vive e trabalha os seus far-
dos, para que orem por você e sejam abençoa-
das juntamente com você à medida que for
aprendendo, crescendo e mudando? Peter e eu
estamos orando por você e o amamos!

Com muito amor no nosso Esposo compas-
sivo e compreensivo, Mamãe


