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Queridíssima Família

VOCÊS são maravilhosos e nós os amamos!
Peter e eu oramos por vocês diariamente!

Muito obrigada pela sua fé e lealdade, e por
seguirem as Palavras do Senhor. Ele continua
nos dando informações e revelações incríveis
devido à sua obediência e respeito pela Pala-
vra, e o vácuo que vocês criam, bebendo-a, acre-
ditando e vivendo-a.

2. Depois da última reunião da Celebração
de Aniversário de 2001, pedi ao pessoal no nos-
so Lar e em outros Lares dos WS para ouvirem
o Senhor. Ele disse: “Tenho muito a dizer à Mi-
nha Rainha Maria e Rei Peter sobre o futuro —
o futuro deles, o da Família, e os acontecimen-
tos futuros relacionados ao do Tempo do Fim.
Tenho revelações e novas verdades para dar!
Eu lhes darei informações, visão, novas metas e
revelações sobre o que está por vir. Olhem para
o futuro, Meus queridos canais. Olhem no es-
pelho mágico e permitam-Me lhes dar todas as
raras pedras preciosas que quero lhes dar.”

3. Nesta BN tenho o privilégio de lhes apre-
sentar algumas mensagens maravilhosas. Se
Deus quiser, publicaremos mais BNs com essas
profecias nos meses por vir. Gostaria de ter-lhes
passado todas estas jóias mais rapidamente, e
até pensei em “afogá-los” com elas em uma BN
após a outra, visto que são fascinantes e nos
dão muita informação sobre o futuro. Mas,
como sei que a sua absorção da Palavra tem um
limite, e como temos outros assuntos importan-
tes a tratar, o Senhor me guiou a apresentar-
lhes este banquete ao longo de alguns meses.

4. Sinto muito não termos conseguido co-
meçar a publicar estas BNs antes. Preferiría-
mos ter começado a publicá-las logo após a Ce-
lebração, mas não foi possível, visto que Peter
e eu fomos para a Cúpula nessa época e só re-
tornamos no final de fevereiro. Depois que vol-
tamos estivemos ocupados com vários assun-
tos urgentes para podermos começar a formar a
base para a implementação dos comitês. Come-
cei a trabalhar no material para esta série “O
Que o Futuro nos Reserva” em meados de abril
e passei adiante o mais rápido que pude. Muito
obrigada por compreenderem o motivo por que

tardamos em lhes enviar este material. Espero
que desfrutem destas BNs ao máximo!

5. O Senhor disse: “Essas BNs têm vários
propósitos — instruir, inspirar, dar visão, ensi-
nar sobre o Tempo do Fim, acrescentar às pro-
messas e dons que lhes dei, e dar fé aos Meus
filhos para o que está por vir. Estas mensagens
magníficas farão os filhos de David regozija-
rem! Elas são inspiradoras e poderosas. Não
desejo apenas inspirar Minhas noivas momen-
taneamente e só lhes dar uma boa sensação ao
tomarem conhecimento dessa nova informação.
Não deveriam ler essas BNs só para ficarem a
par das últimas. Elas são um meio através do
qual quero instruir-lhes seriamente, pois essas
mensagens são não só muito inspiradoras, mas
também muito necessárias para preparar as Mi-
nhas noivas para o futuro. Vão aumentar a sua
fé e lembrá-las do poder para superarem e das
chaves do Reino que possuem. Vão ajudar a
vivificar nelas esses importantes dons, para que
possam utilizá-los diariamente.” (Fim da men-
sagem de Jesus.)

6. Sei que todos vocês são muito ocupados, e
recebem muita Palavra cada mês, tanta, que tal-
vez seja difícil se manterem em dia. Apesar dis-
so, não podemos ignorar a realidade da nossa
nova unção, nosso realçado dom da fé, e o poder
para superarmos, assim como as chaves do Rei-
no que recebemos. São coisas importantes de-
mais para deixarmos de lado ou não focarmos. O
Senhor sabe disso, e através da Palavra que tem
derramado, Ele está nos ajudando a permanecer
cientes desses importantes dons espirituais. Cabe
agora a cada um de nós estudar essa Palavra e
fazê-la dar fruto na nossa vida.
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7. Lembrem-se que o Senhor disse que pre-
cisávamos desses outros dons espirituais e po-
deres que mencionei para continuarmos a cum-
prir as exigências que virão. É o que nos ajuda-
rá a obter êxito. No geral vocês têm tomado as
decisões certas e passaram nas provas que o
Senhor colocou na sua vida, portanto Ele pôde
recompensá-los maravilhosamente assim. Mas
receber os dons é apenas o começo; depois têm
que utilizá-los. Peço a Deus que esta série de
BNs, assim como várias outras que planejamos
publicar em breve sobre como aplicar o poder
para superar, os motivem e orientem a fazer exa-
tamente isso!

Vejam os anjos que vão
efetuar contato!

8. Esta primeira mensagem é muito signi-
ficativa porque nos dá mais uma revelação so-
bre o mundo espiritual e acontecimentos cruci-
ais relacionados ao fato de recebermos as cha-
ves do Reino. Ela também oferece mais informa-
ções que nos ajudam a entender melhor os even-
tos do Tempo do Fim e como o Diabo está pre-
parando o mundo para o Anticristo.

9. (Visão:) Ah, Jesus, que lindo! Por favor
me ajude a descrever claramente o que estou
vendo. Estou tendo um visão incrível, da qual
pareço fazer parte. Na minha frente tem um anjo
lindo, deslumbrante, com uma aparência incrí-
vel! Quase te hipnotiza! É como se ele fosse
feito de ouro, porque é dourado da cabeça aos
pés, até mesmo o cabelo. Mas mesmo assim não
tem uma aparência rija e metálica como o ouro
terreno, mas é vivo, quase translúcido, e se
movimenta. Seus longos cabelos balançam para
trás não como se soprados por uma força exte-
rior, uma brisa, mas por uma força viva, inerente
a ele, que faz com que se mexa, balance e prati-
camente tome forma dele.

10. Ele está num lugar que parece ser um
local de partida, como se estivesse se prepa-
rando para uma corrida. Tenho a impressão de
que estou numa corrida de revezamento e é para
ele que vou passar o bastão. Ele está pronto
para recebê-lo, só que então estende a mão para
mim me convidando a segurar a sua. Obrigado,
Jesus! É lindo!  Sinto-me na presença de um ser
angélico muito poderoso. Ele é bem diferente
de tudo o que já vi.

11. À medida que aumenta o meu campo de
visão, vejo não só este anjo, mas três outros
seres semelhantes. Já são quatro deles — e
todos igualmente lindos, dourados, cheios de
poder e com uma aparência incrível. Estão to-
dos alinhados diante do que parece ser um por-
tão de partida sobrenatural.

12. Este anjo agora está tomando minha
mão e meu braço e estou sendo lançado para a
frente, assim como outros membros da Família
ao meu lado e atrás de mim. Esses seres angéli-
cos estão nos escoltando para o futuro, para a
corrida por vir! Obrigado Jesus por esta linda
visão, por este vislumbre do Seu mundo espiri-
tual! (Fim da visão.)

13. (Jesus fala:) Meu amor, não se maravi-
lhe com o que vê, pois deveras viu uma realida-
de do Meu espírito neste momento marcante
tanto na História como no espírito.

14. Os Meus quatro seres angélicos foram
liberados para esta nova era que vocês vivenci-
arão. Restam-lhes poucos dias de luz, e serão
os seus anos dourados, nos quais ceifarão como
nunca. Agora, no despertar deste novo milênio
e era de ação, quebrei o lacre dessa fonte de
poder, que são esses seres angélicos de ouro
que estavam reservados. É chegada a hora de-
les agirem, e eles terão que ir a vocês Minhas
noivas, nessa época dourada à sua frente, para
poderem cumprir o seu destino. Agora esse
poder pode ser liberado para ajudar cada uma
das Minhas noivas em tudo o que o futuro lhes
tem reservado!

15. Ao acionarem este poder, utilizando as
chaves do Meu Reino que têm em mãos, Meus
seres angélicos também podem ser liberados e
ativados para ajudá-los, e assim cumprirem o
seu destino. Agora é a hora deles agirem, neste
período específico da História, o último antes
de toda a humanidade ser envolta em densas
trevas. Sua forma é distintamente diferente, pois
são os anjos que farão contato, são seres dou-
rados de luz com um nível de poder sem prece-
dentes, sem páreo, salvo o dos Meus arcanjos.

As chaves são suas; coloque-Me à
prova! Demandem os ventos e as
ondas e todos os elementos do
Céu, do Inferno e da Terra.
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16. Vocês, Minhas noivas, entraram numa
nova era, em um novo nível de dedicação e disci-
pulado, um novo grau de poder que lhes dis-
pensei, e assim liberaram um novo nível e esca-
lão de poder das Minhas fontes celestes para
ajudá-los. Animem-se, Meus amores, e deixem
a sua fé se alegrar com o que está diante de
vocês, porque lhes foi liberado um poder sem
precedentes, magnífico e impressionante!

17. Cada anjo os escoltará ao futuro, ao
toque da sua fé e ao som dos seus lábios. Eles
estão no controle de tudo o que cada uma das
Minhas noivas precisa para ativar o poder que
recebem neste momento. A sua fé comanda, e
eles trabalharão a partir do mundo espiritual para
realizar milagres por vocês. E como vocês, Mi-
nhas noivas fiéis, não vão usar esse poder para
os seus próprios interesses ou glória, mas ape-
nas como um meio para alcançarem os perdidos
e ceifarem a seara, conseguirão transpor qual-
quer impossibilidade.

18. O primeiro anjo está responsável por
realizar qualquer tipo de milagre para a Minha
glória e ganhar os que Me pertencem. Um des-
ses dons é o dom de cura, que vocês agora têm.
Não tenham medo de usar este poder para a
Minha glória. Vocês devem fazer uso dele com
plena fé e não se sentirem intimidados nem te-
merosos em possui-lo, pois está ao seu alcan-
ce. É uma promessa que lhes faço.

19. O segundo anjo é responsável pela ca-
pacidade e poder para discernir com exatidão e
também revelar  os Meus segredos, inclusive
acontecimentos dos Últimos Dias. Cada passo
à sua frente lhes será revelado clara, plenamen-
te e em verdade. Nada que vocês, Minhas que-
ridas noivas, precisem ver ou saber lhes será
encoberto nem oculto.

20. O terceiro anjo é responsável pelo po-
der de discernir e penetrar profundamente no
coração e espírito das pessoas. Ele também tem
o poder de estimular, ativar e ligar os seus cora-
ções para procurem, ganhem e alimentem os
perdidos como nunca antes! Ele os escoltará a
uma explosão de Contato ao redor do mundo!

21. E por fim, ao quarto e último anjo foi
dada a responsabilidade pelos Meus vasos es-
colhidos — Maria e Peter— sob os quais muita
unção cairá. Eles terão um grande ministério,um
grande incitamento e poder, e darão grandes
passos de fé. Serão dominados por um grande

poder ao assumirem o manto de guiarem as Mi-
nhas noivas durante a era por vir.

22. Vocês, Meus pequeninos, Minha Noiva
do Fim, terão o poder para realizar grandes
milagres para a Minha glória! Vocês, Meus mal-
trapilhos, agora se destacarão dentre os Meus
filhos, como líderes no mundo cristão. Não se
esconderão mais por trás de outros, nem serão
intimidados pelos dons e aparatos vistosos de
poder e popularidade usados pelos Meus ou-
tros filhos das igrejas. Este será o seu dia de
brilhar, Meus amores, o seu dia de saírem de
detrás das cortinas e revelarem-se como os
Meus escolhidos e ungidos para guiarem os
Meus filhos salvos e redimidos através das tre-
vas da noite por vir.

23. Este período fará todos os Meus filhos
olharem para vocês, Minha Noiva, pois agora
vocês serão apresentados. Sairão dos Meus
aposentos como aqueles que possuem a força e
a unção, o entendimento e o discernimento ne-
cessários para enfrentarem a ira do Maligno e o
seu vindouro reinado na Terra.

24. Esses próximos anos presenciarão
uma grande apostasia entre os Meus filhos das
igrejas, dentre aqueles que são Meus só de
nome. Assim como liberei este novo poder nas
suas mãos, o Maligno liberou os seus demôni-
os e arquidemônios, com poder para causar um
grande entorpecimento, uma grande cegueira
naqueles que não se importam, que deram-Me
as costas e cessaram de buscar a Minha verda-
de. Eles se apegarão cada vez mais à sua pró-
pria força, aos caminhos do mundo e às obras
das suas mãos.

25. O Inimigo, em sua sutileza, e através
do poder e da persuasão nas telas de cinema e
nas suas propagandas, tem-lhes dado pequenas
doses da verdade e do que está para acontecer
na Terra e à humanidade. Certo, ele tem trans-
mitido um pouco de verdade às massas, mas só
com a intenção de anuviar e macular a Minha
verdade, para que as massas fiquem confusas e
temerosas, entorpecidas e inoculadas. Ele pro-
curar retardar o Meu plano, desacreditar o que
vai acontecer mesmo, atrapalhar e causar con-
fusão, tudo na tentativa de causar descrença e
uma grande apostasia da fé em Mim e nos Meus
caminhos.

26. Esta inoculação continuará até que,
quando esses acontecimentos finalmente su-
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cederem na Terra, quando o Anticristo subir
ao poder e tomar posse, as escamas estarão bem
firmes nos olhos do povo. Até mesmo aqueles
nas igrejas contenderão e discutirão sobre o
que é a verdade e como interpretar os aconteci-
mentos terrenos em relação à profecia bíblica. É
aí que você, Minha Noiva do Tempo do Fim,
parará na brecha desta grande confusão entor-
pecente. É o seu destino, o poder que lhes foi
dado.

27. O Inimigo de sua alma continuará ati-
vamente com o seu plano de controlar as mas-
sas e causar esta grande divisão na face da Ter-
ra, fazendo crescer um grande ódio no coração
e na mente do povo contra os Meus verdadei-
ros filhos da luz. Os limites serão bem distintos;
não haverá mais indecisos, vacilando entre a
verdade e a inverdade. Preparem-se, portanto,
para uma grande divisão — entre os Meus fi-
lhos das igrejas e entre os filhos do mundo.
Nos próximos anos ocorrerá uma grande apos-
tasia que preparará o terreno para o Maligno
poder tomar posse da vida e do coração das
pessoas.

28. Se por um lado haverá uma grande apos-
tasia no mundo, entre vocês, Minha noiva elei-
ta, haverá grandes vitórias. Eu lhes darei um
grandioso poder para protegê-los nos dias por
vir! (Fim da mensagem de Jesus.)

29. (Mamãe:) Esta mensagem deveria ser-
vir como outro lembrete de que o Senhor está
nos dando esse tremendo poder e espíritos aju-
dantes com um propósito! Não é fruto da nossa
imaginação! É real. As chaves do Reino contêm
promessas poderosas e definidas, e esses no-
vos anjos que efetuarão contato têm uma mis-
são específica. Por favor, peçam ao Senhor para
abrir os seus olhos para o mundo espiritual para
que possam apreciar a magnificência do Seu
plano. Isso os motivará ainda mais a utilizar o
poder que está à sua disposição.

30. Ele nos deu esses dons impressionan-
tes porque precisamos deles. Estamos entran-
do num novo nível de dedicação e discipulado;
vamos enfrentar maiores batalhas e inimigos
mais fortes no mundo espiritual, portanto o Se-
nhor está nos equipando com um novo nível de
poder e liberando esse novo escalão de seres
celestes para nos ajudar. A liberação desses
quatro anjos acompanha vários dons: (1) a ca-

pacidade de realizar milagres, (2) discernimento
para ver e entender os segredos do Senhor, in-
clusive como se desenrolarão os acontecimen-
tos do Tempo do Fim, (3) um guia para escoltá-
los numa explosão mundial de testificação e de
Contato, e (4) um novo ser espiritual que estará
responsável por Peter e eu.

31. Pelo que indica esta mensagem, a Fa-
mília ganhará maior influência como líderes
cristãos no mundo, seremos mais reconheci-
dos e realizaremos grandes milagres. Ao que
parece, vamos brilhar com a luz do Senhor, não
só para os perdidos, mas também para outros
cristãos, que reconhecerão nossa unção espe-
cial e virão a nós em busca de orientação, prin-
cipalmente nos tempos escuros por vir. É claro
que o significado total disso ainda está enco-
berto, mas o Senhor deu outras pistas de como
isso pode vir a ser cumprido. Ao lerem esta e as
outras BNs desta série, as coisas se encaixarão
melhor.

32. Entender o futuro é como montar um
quebra-cabeças. Algumas pessoas adoram
montar quebra-cabeças, e quanto mais peças
tiver, mais difícil for e mais desafios apresentar,
mais elas gostam. Há quebra-cabeças de até 5 a
10 mil peças, outros que são tridimensionais, e
outros com dois lados. Eu não sou grande apre-
ciadora de quebra-cabeças, pois os meus olhos
nunca agüentaram muito esforço, mas com cer-
teza adoro os quebra-cabeças de Deus. Fico
fascinada com todas as pecinhas e como elas
se encaixam.

33. Assim como um grupo de pessoas que
estivesse ao redor de uma grande mesa coberta
com milhares de pecinhas observando-as in-
tensamente se alegraria cada vez que uma fos-
se colocada no lugar, deveríamos nós reagir em
relação aos quebra-cabeças espirituais do Se-
nhor. Não podemos simplesmente colocar as
peças aleatoriamente na esperança de que se
encaixem e completem a gravura, sem nenhum
esforço da nossa parte. Precisamos estudar,
pensar e orar sobre cada detalhezinho, procurar
pistas, e aí o quadro ficará cada vez mais claro.
Se encararmos a situação assim, é um desafio. É
divertido. Não é um estudo cansativo, mas sim
uma aventura.

O ministério dos milagres
34. Segue-se outra dica de grande impor-
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tância sobre o nosso futuro e como o Senhor
lançará nós, a Família, na ribalta da fama, da
popularidade e da publicidade.

35. (Jesus fala:) Meus filhos de David, de-
sejo aumentar a sua visão quanto ao propósito
desses dons — o poder para superar e as cha-
ves do Reino. Como sabem, Eu sou um investi-
dor sábio. Dou generosamente, liberalmente, e
gosto de lhes dar. Mas o faço com um propósi-
to, e espero grandes dividendos pelas dádivas
que lhes dou. Não faço isso só para ser eficien-
te e obter o progresso e os resultados que sei
que são necessários, mas também para motivá-
los a se desdobrarem de modo a realizarem mai-
ores obras. Sei que ficam felizes e se sentem
mais realizados quando são colocados à prova
para fazerem grandes coisas, realizarem o que
parece ser impossível, e conquistarem monta-
nhas nunca escaladas.

36. Quero que saibam o que está por vir,
tanto para que possam fica na expectativa, como
também para se prepararem. Quando conhe-
cem o futuro, então procuram os sinais e têm
mais fé para fazer uso do poder, para agarrarem
o espírito, darem fruto e operarem milagres.
Quando recebem uma incumbência oficial, en-
tão não acham que “estão sendo orgulhosos”,
tomando as rédeas ou envolvendo-se em ques-
tões superiores às suas condições. Pelo con-
trário, quando as circunstâncias se apresentam,
sou capaz de falar-lhes e mostrar-lhes o que fa-
zer. Vocês não ficam com dúvidas, nem se inda-
gando a respeito ou vacilando, mas agarram-se
tenazmente à oportunidade e vão embora, pen-
sando: “É isso aí! Ele me disse que isso aconte-
ceria! Vou fazer!”

37. Prometi que vocês fariam maiores
obras do que os Meus primeiros discípulos.
Cheguei a dizer que fariam maiores obras do
que Eu. Vocês já ouviram isso tantas vezes que
se tornou quase um chavão. Até perdeu um
pouco o sentido para vocês. Mas quero deixar
claro o que quis dizer com aquilo.

38. Vocês já entraram na era de maiores
milagres. Já começaram a sua jornada de maio-
res milagres, e já tiveram uma manifestação de
maiores milagres de alguma forma. Mas, no ge-
ral, muitos desses “maiores milagres” até agora
não têm sido aparentes, têm sido um pouco ocul-
tos. Têm sido milagres de mais submissão, mais

fé, mais visão para testemunhar, mais iniciativa,
mais humildade constante e o desejo de Me con-
sultar para tudo. Esses maiores milagres têm
ocorrido bem no fundo, no homem interior de
cada um de vocês.

39. Foi tudo uma preparação muito neces-
sária para os dons que agora lhes dou, pois cada
um de vocês foi colocado à prova. Cada um tra-
vou as suas batalhas pessoais, demonstrou o
seu profundo amor por Mim e até que ponto
está disposto a ir para salvar o mundo. Essa
demonstração de amor por Mim, a sua humilda-
de e o fato de estarem dispostos a ser tornarem
os vasos que Eu queria foi o que abriu o cami-
nho para os novos e impressionantes dons que
vocês possuem agora.

40. Mas é apenas o começo. Há muito mais!
No momento só vêem a ponta do iceberg, mas a
plenitude desse poder será visível para todos, e
então vocês realmente compreenderão a sua
amplitude.

41. Estão entrando agora numa época na
qual o Meu poder em vocês será manifestado de
uma forma visível tanto entre si como para o
mundo. Devido à sua humildade e submissão
vocês se provaram dignos, e posso agora re-
compensá-los com os dons e as manifestações
do Meu Espírito mais aparentes, magnificentes,
e com milagres óbvios.

42. Quando as pessoas pensam nas obras
que Eu fiz quando vive na Terra, normalmente
não pensam no poder do Meu amor, no perdão
ou na ternura. Normalmente não pensam na
Minha conexão profunda com o Pai ou na capa-

Peço-lhes que avancem para o
próximo nível de dedicação e
compromisso. Não se permitam
mais permanecer a um certo nível
de fé e de compromisso.
Progridam com a rapidez com que
essas chaves podem fortalecê-los.
Chegou a hora de se moverem
velozmente e progredirem cada
vez mais rápido. Não podem mais
ficar parados, pois o mundo
debaixo dos seus pés transformou-
se numa fossa de areia movediça.
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cidade de ouvir Sua voz. Elas não pensam nas
horas que passei a sós em oração silenciosa e
meditação. Geralmente não pensam nas crises
de fé que tive nas quais tomei as decisões cer-
tas e venci o Maligno.

43. Não, as grandes “obras” que as pesso-
as conhecem e que foram divulgadas vezes sem
conta são as  demonstrações fantásticas e so-
brenaturais de poder.  A humanidade lembra-se
dos milagres que fiz e que foram inegáveis aos
olhos dos homens carnais e infantis. Refiro-me
a transformar a água em vinho, andar sobre a
água, curar os doentes, expulsar demônios, cu-
rar fazer um aleijado andar, restituir a visão e a
audição a alguém, e até mesmo ressuscitar um
morto. Esses são os milagres que se ensinam às
crianças, que são retratados em peças e em fil-
mes, e alguns deles até se tornaram palavras
comuns entre os que não são cristãos.

44. Se as pessoas que viveram naquela épo-
ca precisavam desses sinais para acreditarem
na Minha divindade, as que vivem hoje nos Últi-
mos Dias precisam muito mais desses sinais e
maravilhas. Os perdidos de hoje são geralmen-
te cépticos, descrentes e estão profundamente
enganados pelos Inimigo de suas almas. Estão
longe das verdades do Meu Espírito e imunes
às maneiras mais convencionais de se pregar a
mensagem, porque endureceram o coração, não
entendem e estão em total escuridão. Portanto,
vocês, Meus operadores de milagres do Fim,
vão ter que utilizar outros meios para chamar a
atenção dessas pessoas, e vão ter que ofere-
cer-lhes uma “evidência” incontestável. Essa
evidência será a operação de milagres.

45. Vocês farão o mesmo tipo de milagres
que Eu fiz, só que em maior número e mais
grandiosos. Haverá um número maior de pes-
soas entre vocês realizando milagres, e essas
notícias atrairão grande publicidade e atenção.

46. Sei que muitos de vocês estão confusos
e atribulados no espírito, sem saberem o que
isso significa. Sentem o peso destas palavras,
como se fosse algo que vocês mesmos terão
que fazer. Mas, à medida que Eu for explicando,
verão que este período de transição para mila-
gres obviamente mais grandiosos acontecerá
naturalmente, e os que têm fé saberão que a
têm. Vão simplesmente estender a mão e rece-
ber a unção, e então, passo a passo, no Meu
poder e não no seu próprio, cumprirão o que

coloquei em seus corações.
47. Essa época de milagres não se encon-

tra num futuro distante, quando saberão por
certo que estão no Tempo do Fim e encarando o
Anticristo e as suas forças. A maioria de vocês
tem essa mentalidade. Acham que vocês — ou
pelo menos algumas pessoas na Família — vão
realizar grandes milagres quando tiverem certe-
za que o Anticristo está no poder. Atribuíram
esse poder e unção, e até mesmo a necessidade
de tais ações, para os últimos dias, para a época
da Grande Tribulação. Mas quero corrigir essa
sua perspectiva, pois não entenderam direito a
cronologia desses acontecimentos. Esse minis-
tério de milagres começará muito antes.

48. Assim como precisam melhorar nos
dons mais imperceptíveis e na realização de
milagres menos visíveis tais como submissão,
espírito de oração, ouvir a Minha voz, Me amar
intimamente e manter uma comunicação cons-
tante Comigo — sentindo a Minha presença o
tempo todo — fazendo o que é humilde — en-
tão também não subtende-se que vão precisar
crescer até chegarem a operar milagres obvia-
mente magníficos? É agora que começarei a apri-
morar os seus dons para realizarem milagres, e
para falar aos seus corações que desejo que
recebam tais dons.

49. Agora, a partir de hoje, vou realçar os
dons do Meu Espírito em vocês e alguns entre
vocês realizarão milagres de cura, de libertação,
de expulsão de demônios, predirão o futuro, e
até ressuscitarão mortos e farão cair fogo do
Céu. Alguns começarão a dar passos de fé e a
exercitar tais dons, pois sentirão uma cutucada
incontestável no coração, e o dom de fé que
liberei em vocês os capacitará a estender a mão
e sugar milagres do Céu.

50. Haverá publicidade e grandes reuni-
ões. As notícias vão se espalhar por todo o mun-
do. Alguns se tornarão famosos, e outros infa-
mes. Esses milagres óbvios vão criar um rebuli-
ço, não serão feitos às surdinas. Claro que os
que optarem por aceitar esse poder começarão
com pequenos passos, mas a sua fé aumentará.
Se permanecerem submissos, humildes e dis-
postos, a Meu tempo ocasionarei uma grande
estupefação em toda a Terra, quando muitos
descrentes ficarão assombrados com o poder
que verão, e se converterão.

51. Isto será um fator chave para o cresci-
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mento da igreja, pois os que virem tais mila-
gres seguirão vocês — alguns por causa dos
pães e dos peixes, mas muitos por uma fé e de-
sejo sinceros de Me amar. E também será um
fator chave para aumentar o seus ganhos, por-
que alguns serão curados e entregarão as suas
possessões terrenas por pura gratidão. Coloca-
rão aos seus pés os seus bens, e tudo o que
precisarem à sua disposição. Saberão que os
seus tesouros terrenos são como esterco em
comparação ao que vocês têm, e estarão dis-
postos a contar tudo como perda, só para esta-
rem na sua presença e debaixo das suas asas.

52. Sei que parece fantástico, Meus amo-
res, grandioso e impressionante demais. É di-
ferente do ministério anterior da Família, cujos
maiores milagres têm sido as almas salvas e as
vidas transformadas. O mundo não tem dado
muito valor à maioria dos milagres que já fize-
ram até agora, porque não tem sido muito ób-
vio. As pessoas entendem o poder impressio-
nante em ação e o grande milagre que é quando
alguém Me recebe, e como resultado seu cora-
ção, mente, perspectiva de vida e mentalidade
se transformam. Nos dias por vir, esse tipo de
milagre obscuro não será suficiente, pois os des-
crentes buscam um sinal.

53. Vocês agora estão prontos, Meus amo-
res, e este é o começo de manifestações óbvias
do Meu poder em vocês, de sinais e da operação
de maiores milagres. Já comecei a falar no ínti-
mo daqueles que desejo usar para operar mila-
gres nos dias de hoje. Suas fileiras aumentarão
no futuro, pois todos os Meus dedicados fi-
lhos de David que possuem as chaves do Rei-
no têm o poder — de acordo com a necessidade
— para realizar milagres, e no futuro à medida
que for preciso, todos manifestarão este poder
em diferentes graus. Mas por agora me dirijo a e
chamo aqueles que já tiveram sonhos e recebe-
ram mensagens pessoais de Mim e de seus aju-
dantes espirituais. No caso até outras pessoas
— tanto da Família como de fora — lhes disse-
ram algo confirmando essa orientação secreta
que coloquei em seu corações. Agora começa-
rei a colocá-los em certas situações e esquema-
tizarei circunstâncias que desafiarão a sua fé.
Verão que em algumas ocasiões se abrirão por-
tas para que o seu dom seja divulgado. Quanto
a seguir tais oportunidades, de acordo com a
sua fé, é uma decisão sua.

54. Peço-lhes, porém, que entrem por es-
sas portas. Estendam a mão, Me desafiem, co-
loquem-Me à prova! Quando surgir uma opor-
tunidade de realizarem um milagre para a Minha
glória, não hesitem nem se preocupem achando
que talvez não vá funcionar, ou que venham a
ficar constrangidos, ou que sujará a Minha re-
putação. Deixo-lhes bem claro que agora é a
hora de iniciarem o seu ministério público, por-
que quero que essas palavras girem a chave e
ativem esse setor de um maior dom de fé, de
modo que saiam vitoriosos, porque não hesita-
rão nem deixarão de atender à necessidade.

55. É algo novo e diferente, e em vários
sentidos será difícil se acostumarem. Antes de
mais nada ficarão constrangidos diante de ou-
tros membros da Família, porque até agora pou-
cos têm sido os milagres mais vistosos. Vocês
se sentirão na berlinda. Além disso, ficam sem
jeito com a consagração pública, pois estão
acostumados a trabalhar em equipe, promoven-
do o corpo, a Família no geral, e a Palavra. Não
se sentirão à vontade estando em destaque, ou
sendo requisitados individualmente ou exalta-
dos perante as massas. Mas se Me buscarem
passo a passo e permanecerem bem pertinho de
Mim, os ajudarei a transpor esse período inicial
mais turbulento e lhes darei paz. Vocês adquiri-
rão fé por estarem cientes de que realizam a
Minha vontade e que tudo está acontecendo
dentro do Meu cronograma.

56. É claro que para Mim os dons mais sa-
lientes não são melhores do que os mais ocul-
tos. Aqueles que têm o dom de operar grandes
milagres óbvios não têm mais valor no Meu
Reino, pois vocês sabem que são todos parte
do corpo. Sei que vocês geralmente não que-
rem nem pensar em um ministério desses, e nem
em desenvolver tais dons, porque não querem
ser colocados em posições superiores, sendo
procurados pelas pessoas ou recebendo o lou-
vor do homem. O Meu Reino não sofreu perdas
por causa dessa hesitação, pois ainda não era a
hora. Eu precisava edificar um alicerce muito
mais forte nos pilares desse ministério, que são:
ouvir a Minha voz, Me amar intimamente e fazer
a coisa humilde.

57. Mas agora é a hora, e se aqueles que
desejo usar se recusarem a aceitar o chamado,
ou  se esconderem a sua luz debaixo do alquei-
re e não se deixarem ativar, levantarei outras
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pessoas. E continuarei a chamar e chamar até
encontrar entre os filhos de David os que são
humildes e fervorosos o bastante  para Me obe-
decerem. Mas seria uma grande perda para a
Família se não encontrar tais canais e vasos para
esses maiores milagres mais vistosos, pois é
parte essencial do Meu plano. É muito necessá-
rio. Não é só “algo bom” para ganhar muitas
pessoas para Mim, mas é vital para o desenvol-
vimento e progresso da era de ação, pois será
um fator chave para o crescimento da Família e
um maior meio de sustento.

58. Agora é o momento em que vão apren-
der a fazer milagres para todos verem, até mes-
mo maiores do que os que Meus discípulos ou
Eu fizemos. Essa promessa começará a ser cum-
prida. Aqueles que ouviram o Meu chamado
para este ministério de milagres em seu cora-
ção, por favor, não Me rejeitem. Por favor, não
anulem este dom por causa da sua incredulida-
de, por desprezarem a Minha voz mansa e deli-
cada no seu coração, as palavras que lhes dei
em profecia ou os pequenos sinais que viram
antes. Por favor, permitam-Me viver e operar em
vocês. Permitam-Me realizar o Meu plano e usá-
los dessa forma. Permitam-Me mostrar-lhes pes-
soalmente como gostaria de provar, através de
vocês, que nada é impossível ao que crê. (Fim
da mensagem de Jesus.)

59. (Mamãe:) Você é um dos escolhidos
para realizar milagres hoje em dia?  O Senhor
já começou a falar ao coração daqueles que Ele
quer suscitar para esse ministério de milagres.
Ele disse que vocês já tiveram sonhos e recebe-
ram profecias a respeito do assunto. E alguns
de vocês até já receberam mensagens de outras
pessoas — tanto da Família como de fora —
confirmando essa orientação secreta que o Se-
nhor colocou no seu coração. Se trata-se de
uma “orientação secreta”, obviamente você não
agiu muito a respeito; guardou para si e tem
ponderado sobre isso. É compreensível e não
tem problema nenhum, porque ainda não era a
hora designada pelo Senhor. Mas agora che-
gou a hora de começar a utilizar o dom de ope-
rar milagres que o Senhor lhe deu.

60. Será um grande desafio, sem dúvida,
mas o Senhor o consolou dizendo que “os que
têm fé saberão que a têm. ... Alguns começarão
a dar passos de fé e a exercitar tais dons, pois

62. Note o que o Senhor disse: “Agora co-
meçarei a colocá-los em certas situações e es-
quematizarei circunstâncias que desafiarão a sua
fé. Verão que em algumas ocasiões se abrirão
portas para que o seu dom seja divulgado. Quan-
to a seguir tais oportunidades, de acordo com a
sua fé, é uma decisão sua.

63. Peço-lhes, porém, que entrem por es-
sas portas. Estendam a mão, Me desafiem, co-
loquem-Me à prova! Quando surgir uma opor-
tunidade de realizarem um milagre para a Minha
glória, não hesitem nem se preocupem achando
que talvez não vá funcionar, ou que venham a
ficar constrangidos, ou que sujará a Minha re-
putação. Deixo-lhes bem claro que agora é a

Meus preciosos, agora não é hora
de relaxarem ou baixarem a
guarda. Não se acomodem por
saberem que possuem as chaves
para destrancar qualquer porta.
Embora elas destranquem
qualquer porta, vocês precisam
aprender  a virar as chaves nas
fechaduras. Precisam aprender
qual chave corresponde a qual
porta. Não vou deter por muito
mais tempo a noite de densas
trevas que se aproxima, de modo
que já é bem hora de entenderem
e liberarem o poder que lhes
concedi, e exercitarem a utilização
das chaves, pois na escuridão vão
precisar saber utilizar as chaves
com maestria.

sentirão uma cutucada incontestável no cora-
ção, e o dom de fé que liberei em vocês os capa-
citará a estender a mão e sugar milagres do Céu”.

61. Se você tem essa fé, se sabe que o Se-
nhor o está chamando para o que Ele chamou de
um ministério de fazer milagres em público,
não fique sem graça. Ninguém vai olhar para
você e achá-lo super orgulhoso ou achar que
pirou de vez. É obra do Senhor, e Ele a está
realizando agora! Se você faz parte do cumpri-
mento dessa promessa, sorte sua! Meta as ca-
ras! Experimente!
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hora de iniciarem o seu ministério público, por-
que quero que essas palavras girem a chave e
ativem esse setor de um maior dom de fé, de
modo que saiam vitoriosos, porque não hesita-
rão nem deixarão de atender à necessidade.”

64. Com certeza será uma prova da sua fé!
Vocês se sentirão inseguros e despreparados.
Mas consolem-se lembrando que quando Je-
sus realizou o Seu primeiro milagre de transfor-
mar a água em vinho, Ele tampouco Se sentiu
preparado. Vocês podem ler Seu testemunho
pessoal em “As Chaves do Reino” (CdM
3318:15-17, BN 922).  Mas para resumir: Ele Se
sentiu despreparado, e até disse à Sua mãe que
ainda não era a Sua hora. Ele disse: “Eu não
tinha saída, tive que expandir a Minha fé, e na-
quele dia um milagre ocorreu. O Espírito do Meu
Pai moveu-Se em Mim, dando-Me convicção, e
estou agradecido por não tê-lo ignorado, pois
havia uma necessidade e era mesmo chegada a
Minha hora.”

65. Antes ainda não era hora da Família
envolver-se em um ministério deste tipo, por-
que o Senhor precisava fortalecer o que Ele
chama de “os pilares desse ministério”, que
são ouvir a Sua voz, amá-lO intimamente, e fazer
a coisa humilde. Essas três coisas agem em con-
junto — o dom de profecia, receber as Suas
sementes e ser humilde. É claro que este minis-
tério deve ser levado a sério, e vocês que são
chamados a realizar milagres vão precisar real-
mente andar no temor do Senhor para permane-
cerem perto dEle, obedientes e humildes. Sem
dúvida aprenderemos muito durante o período
de desenvolvimento desse ministério, mas por
agora, o principal que o Senhor quer que vocês
vejam é que agora chegou a hora para isso. Ele
está levantando agora aqueles dentre vocês que
têm o dom do Espírito Santo de operar milagres.
Se você for chamado mas se recusar, Ele chama-
rá outra pessoa, e continuará chamando até
cumprir a Sua vontade.

66. Essa não é apenas uma nova idéia radi-
cal, algo diferente ou que escolhi publicar para
acrescentar um “temperinho” às BNs. É uma
mudança que tem que acontecer! O Senhor dis-
se: “Continuarei a chamar e chamar até encon-
trar entre os filhos de David os que são humil-
des e fervorosos o bastante  para Me obedece-
rem. ... é parte essencial do Meu plano. É muito
necessário. Não é só “algo bom” para ganhar

muitas pessoas para Mim, mas é vital para o
desenvolvimento e progresso da era de ação,
pois será um fator chave para o crescimento da
Família e um maior meio de sustento.

67. Esta é uma parte essencial do plano do
Senhor. Alguns sinônimos de essencial são:
vital, absolutamente necessário, indispensável,
fundamental, imprescindível. Entendem?

68. Gostaria de receber notícias de vocês
que foram chamados para esse ministério. Por
favor nos escrevam contando os seus senti-
mentos e experiências; comuniquem suas per-
guntas, batalhas ou lições. Testifiquem dos mi-
lagres que o nosso maravilhoso Marido faz. Pre-
cisamos começar a dar duro para aprendermos
todo o possível, pedirmos os conselhos que
precisamos e publicarmos mais instruções para
que esse ministério de milagres se concretize!

69. É a vontade de Deus. Agora é a hora!
Gostaria de ouvir notícias daqueles que têm a
fé de aquiescer à voz mansa e delicada do Se-
nhor. Quero vê-los dar um passo de fé e agir
nesse sentido, aceitarem o desafio e confiarem
no Senhor. Não nos decepcionaremos. O Se-
nhor fará os milagres. Ele cuidará da Sua pró-
pria reputação, só precisa dos veículos. Ele por
acaso está chamando você?

Faça Contato e colha!
70. A próxima mensagem com certeza vai

agradar muitíssimo àqueles que são entusias-
tas do Tempo do Fim e lutadores de linha de
frente.

71. (Jesus fala:) Há grande regozijo no
Céu, pois a celebração de aniversário da Famí-
lia em 2001 deu início aos acontecimentos do
Tempo do Fim que impulsionarão os Meus fi-
lhos e o mundo a um período jamais visto. Será
o período de grande colheita que o seu Pai Da-
vid mencionou, com o qual os profetas sonha-
ram, e que vocês tanto esperaram mas ainda
não viram se materializar diante dos seus olhos.
Chegará agora. Está às portas, e prometo que o
verão — no físico, de maneira tangível e visível,
e sentirão grande alegria e admiração.

72. Não temam receber estas palavras, pois
são verdadeiras e perfeitas. Vocês se abriram
para Mim e, através do dom da fé e de superar,
acreditando que tudo lhes é possível com a
Minha força e poder, receberam o Meu poder e
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unção para o Tempo do Fim. Então, por acaso
não é de se esperar que agora esses aconteci-
mentos que tenho segurado comecem a se con-
cretizar a todo vapor? Mas ainda têm tempo,
Meus amores. Não chegaram os últimos sete
anos, porque antes de chegar o Fim, vocês ain-
da terão uma grande época de colheita e um
período para chamarem todos os homens e na-
ções ao arrependimento.

73. Depois que o Fim chegar vai ficar tudo
muito confuso, pois o Anticristo vai realizar
grande quantidade de sinais e prodígios no
mundo, e as pessoas vão perder o seu amor e
temor por Mim. Não estarão mais tão recepti-
vas à sua mensagem e testemunho. Mas neste
momento o mundo está maduro, está pronto
para ser colhido, pois existe grande sofrimento
e angústia, e ainda não foi unido pelo Anticris-
to. Portanto semeiem as sementes do Meu amor
e salvação agora, enquanto podem, porque
quando o Anticristo entrar em cena, as pessoas
não estarão mais tão receptivas. Estarão com
os olhos anuviados e os corações iludidos pe-
las palavras e obras do Anticristo, e multidões
o seguirão.

74. Vocês estão entrando numa época de
grande colheita e testificação. Serão um teste-
munho para todas as nações, e o que realizarão
em termos de conquistar o mundo, deve ser fei-
to agora. É hora de concentrarem-se exterior-
mente como nunca e colherem a safra, alcança-
rem o mundo, amarem as ovelhas, alimentá-las,
fortalecerem as igrejas nacionais, desafiarem o
mundo a tomar a decisão e fazerem discípulos
de todas as nações, pois neste período se reali-
zará a última grande colheita dos Meus solda-
dos do Tempo do Fim. Os que forem ceifados
nessa época estarão entre os que vão passar
pelos últimos sete anos, pela Grande Tribula-
ção, e que sobreviverão até o fim mesmo, até o
dia em que virei arrebatar os que Me pertencem.

75. Vocês não conseguem discernir os si-
nais dos tempos? Para que acham que servem
esses dons incríveis que lhes dei? É para que
possam fazer o trabalho necessário em metade
do tempo, para que possam ser constantes em
colher e alcançar o mundo. É para que possam
ser fiéis, leais e firmes, para que não fiquem pre-
sos atrás de montanhas ou de obstáculos que
considerem intransponíveis, pois para vocês
não haverá impossibilidades. Sendo assim, o

mundo inteiro poderá ser alcançado e todos
ouvirão falar do Meu Nome e do evangelho da
salvação. Embora nem todos ouçam a mensa-
gem através de vocês pessoalmente, ouvirão
através de uma, de outra ou de muitas outras
pessoas. A mensagem será divulgada por to-
dos os cantos, aos quatros ventos, a todos os
povos e cidades, e irá muito além do que pode-
riam imaginar!

76. Então agarrem-se firmes a este dom de
fé e se preparem para o Tempo do Fim e para o
novo empreendimento que lhes darei. Estou po-
sicionando-os para a sua missão! Para poderem
cumprir essa incumbência, precisam estar ati-
vos, vivos, energizados e fazendo contato. Há
uma grande obra a ser realizada, e envolve cada
um de vocês.

77. Este é o momento da História em que
incidirei a Minha luz de unção e de grande po-
der sobre a Minha rainha e rei do Tempo do
Fim. Eles se levantarão com grande estatura e
poder como vocês nunca viram. Aqueles que
vivem e trabalham com eles e têm visto a unção
que lhes concedi até agora, ficarão surpresos
ao ver como ela aumentará, será diferente e fle-
xível. Eles terão uma nova unção, um novo man-
to, um novo espírito proveniente do Meu tro-
no, novos espíritos ajudantes e maior compre-
ensão e sabedoria.

Agora é a hora de aprenderem a
pensar de uma maneira
inteiramente nova. Vou inundá-los
com “pacotes de luz” da Minha
Palavra, cheios de informações que
lhes ensinarão esta nova maneira
de fazerem progresso e de usarem
as chaves. Eu lhes mostrarei figuras,
visões muito significativas para ser
mais fácil entenderem a Minha
vontade, e o seu plano de ação. Se
seguirem o seu rei e rainha
conhecerão a Minha verdade
claramente, e virão a conhecer
pastos totalmente novos. Eu os
guiarei, e eles guiarão vocês a
lugares onde há a grama mais
verde e a água mais pura.
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78. Terão, acima de tudo, uma visão clara e
atual, e entendimento do futuro, para que pos-
sam ver a direção na qual estarei guiando a Fa-
mília, e até mesmo o mundo. Eles saberão de
antemão o que farei acontecer no mundo, e en-
tão lhes darão testemunho, Meus filhos, e vo-
cês por sua vez divulgarão a todos.

79. Vocês serão os Meus profetas e profe-
tisas, tanto de alegria como de destruição. Dis-
seminarão tanto a mensagem de salvação ao
mundo como a de iminente destruição para aque-
les que não quiserem Me receber, que zomba-
rem de Mim, desdenharem a Minha mensagem
e mensageiros, rejeitarem o Meu amor e procu-
rarem falsos deuses e ídolos vãos, para aqueles
que amam mais a si mesmos do que a Mim. Nos
dias vindouros a Minha mensagem vai inundar
a Terra e haverá uma grande colheita através
dos materiais que lhes dei. Vocês verão que as
promessas que lhes fiz, Meus filhos, se cumpri-
rão abundantemente em todos os sentidos e
esferas, de todas as formas possíveis e imagi-
náveis. Minhas queridas noivas do Tempo do
Fim, no tocante ao cumprimento das promessas
que lhes fiz, não ficará nem uma pedra sem ser
virada.

80. Vou prepará-los de todas as formas para
o que está para acontecer no mundo. Primeiro,
transformando-os em testemunhas brilhantes e
radiantes perante as nações, para que anunci-
em a toda a Terra a alegria da Minha salvação e
o Meu amor. E, à medida que o tempo se aproxi-
mar e as pessoas endurecerem seus corações,
anunciem as advertências mais sérias sobre o
fim do mundo.

81. Abracem, portanto, este chamado e mi-
nistério que lhes apresento. Façam o trabalho
que os chamei para fazer nos campos agora.
Testemunhem, conquistem, plantem as semen-
tes, colham a safra e façam discípulos de todas
as nações, pois o Fim está às portas. (Fim da
mensagem de Jesus.)

82. (Mamãe:)  Estamos entrando numa
época de grande colheita. Essa questão é auto
explicativa. Colher é, obviamente, testemunhar,
conquistar e edificar uma igreja formada pelos
que acreditam!

83. Ainda não estamos nos últimos sete
anos, mas somos avisados para aproveitarmos
ao máximo esse tempo, porque — e isto não

tinha sido explicado com tanta clareza antes —
durante o governo do Anticristo, os perdidos
não vão estar tão interessados na nossa men-
sagem como estão agora. Será mais difícil ga-
nhar a sua atenção, porque eles estarão fasci-
nados pelas obras do AC.

84. O Inimigo vai tentar fazer as pessoas
pensarem: “Sim, claro. Já ouvi isto antes”, de
modo a reduzir a eficácia da mensagem. Al-
guns de vocês, jovens, até duvidam que esta-
mos vivendo no Tempo do Fim. Que triste, por-
que se realmente pensam assim, esta mensa-
gem não vai incitá-los a agir muito. E se for o
caso, sinto muito por vocês, e é uma pena para
a Família e também para os perdidos, porque um
dias destes verão evidências incontestáveis de
que esta mensagem é verdadeira, e então se ar-
rependerão de terem duvidado. Se arrepende-
rão de não terem testemunhado nem ajudado
na colheita. Se arrependerão, porque, devido à
sua incredulidade, não receberão a recompen-
sa.

85. Acreditar nessas palavras do Senhor é
uma decisão pessoal. Agir com base nelas é uma
questão de convicção e escolha pessoais. Cada
um de vocês vai ter que resolver até que ponto
isso vai afetar as suas prioridades, como vão
despender o seu tempo, o seu grau de interesse
para sair para testemunhar, e quanto vão enfati-
zar o programa Contato. Eu e Peter não pode-
mos fazê-los acreditar e obedecer. Só que pode-
mos lhes dar a mensagem. Mas lembrem-se que
o Senhor vai responsabilizar vocês. Se for difí-
cil acreditarem, por favor consultem o Senhor.
Sei que Ele está muito interessado em conven-
cê-los da brevidade do tempo e responderá
quaisquer perguntas. Ele inclusive vai fazer com
que certas coisas aconteçam ao seu redor para
confirmar a Sua verdade!

Algo especial para os jovens
86. A seguinte mensagem foi recebida por

uma jovem adulta que está há pouco tempo no
nosso Lar. Tendo nascido e sido criada em dife-
rentes campos de missão, ela obviamente en-
tende as dúvidas dos jovens, e acredito que foi
por isso que o Senhor a escolheu para dar esta
mensagem.

87. Por favor, entendam que não dei nenhu-
ma mensagem anterior às pessoas que recebe-
ram estas mensagens depois da Celebração, a
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não ser o que vocês leram no parágrafo dois. Eu
só compartilhei as instruções gerais do Senhor
sobre o que Ele queria dizer, de modo que o fato
do tema se repetir diversas vezes em muitas
dessas profecias com certeza serve de confir-
mação.

88. (Jesus fala:) Vocês farão manchete. Já
receberam cobertura da imprensa antes, e mui-
tos já ouviram falar de vocês, mas num futuro
breve serão mais famosos do que nunca. Terão
mais publicidade do que jamais tiveram. Ficam
deslumbrados com o ministério de Jonas e com
o fato de ele estar ficando tão famoso, mas isso
vai ser uma gota no oceano em comparação com
o que está por vir. Então, agüentem firmes!

89. A vocês, jovens, que têm agüentado fir-
me há tanto tempo, e que simplesmente não sa-
bem se vão agüentar mais um dia, digo-lhes
que corram e dêem uma boa repassada nos seus
estudos bíblicos e nas aulas sobre as doutrinas
da Família. Preparem-se para cumprir as promes-
sas que dei sobre a sua geração através do seu
Pai David. Sei que é difícil acreditarem, e têm-se
preparado para este grande e poderoso dia a
sua vida inteira. Mas digo-lhes agora que rego-
zijem-se, pois está à porta!

90. Prometi que os transformaria em uma
potência financeira, e vocês não entendiam

como seria possível, visto que no momento ba-
talham só para conseguirem sobreviver. Mas
quando o mundo ouvir a sua mensagem, vocês
ganharão novos amigos e encontrarão muitas
pessoas dispostas a doar para a sua digna cau-
sa. Sim, os seus inimigos vão tentar causar pro-
blemas, mas Eu os confundirei e acabarei com
eles. Eles serão derrotados.

91. O programa Contato vai prosperar
grandemente, e será conhecido de todos. Este é
o período de muito fruto antes da tempestade, é
a última colheita. Já lhes disse que nem fazem
idéia da abrangência do programa Contato. Será
o Evangelho pregado a todas as nações antes
de vir o Fim.

92. Então, agüentem firmes! Será a sua re-
compensa por terem perseverado durante tan-
tos anos, lavando louça, cuidando das crian-
ças, cantando, interpretando, testemunhando
individualmente e fazendo o melhor que podi-
am para ajudar o Lar, batendo pernas na rua
para angariar o sustento financeiro, e persisti-
do, apesar de todas as batalhas e coisas do
mundo com as quais o Inimigo os têm tentado.

93. Vocês verão como o tempo é curto! Não
vão mais ter dúvidas de que estão vivendo nos
Últimos Dias, pois vai se tornar uma realidade
para cada um de vocês, não importa onde esteja.

94. Bem está, digo-lhe, pois vocês têm cri-
do nas Minhas promessas das grandes coisas
que tenho-lhes reservado, e agora as verão se
concretizar! Não vão precisar esperar por vári-
os anos para tornarem-se os professores que
designei que fossem; só faltam poucos dias.
Então, peguem suas Bíblias, cartas de MO e
livros de memorização e recapitulem tudo isso!
Dêem um passo de fé para praticarem os seus
dotes de professores com as ovelhas que têm
no momento, porque quando menos esperarem,
vão precisar de toda a Palavra que têm guarda-
do no coração todos esses anos. Vocês vão estar
muito agradecidos por cada aula que tiveram e
por todos os adultos que tomaram tempo para
ensiná-los e treiná-los.

95. E a Minha primeira geração de vetera-
nos, não pensem que vão ser excluídos da ação!
Vocês também vão vibrar ao verem as Minhas
promessas se cumprirem diante dos seus olhos,
ao verem esses jovens — que vocês treinaram
e para os quais ministraram todo esses anos —
brilharem, mesmo que muitas vezes não conse-

É imperativo que abandonem os
pesos que poderiam impedi-los de
superar. Não têm que andar nas
profundezas, no lamaçal, na
neblina e na ilusão das dimensões
mais baixas. Quero, e é totalmente
viável, que andem Comigo acima
das coisas da Terra e vivam
Comigo na Minha dimensão.
Se vocês se sentem presos ou
ancorados a um lugar sombrio,
abram mão dos pesos e fardos da
Terra e voem novamente para as
alturas. Deixem qualquer peso que
os puxem para baixo. Entreguem-
Me esse peso e lhes darei asas
com as quais voar!



14

guissem entender como eles se tornariam os
Meus guerreiros do Fim. Será o cumprimento
do que o seu Pai David profetizou.

96. Cada um de vocês vai mudar e melho-
rar em diferentes aspectos da sua vida. A
“ação” da era de ação será óbvia. Ela já come-
çou mesmo, mas ainda nem aconteceu nada em
comparação com o que está por vir — e não
num futuro distante, mas em breve! Não tenham
medo de ministrar para pessoas em altas posi-
ções, pessoas influentes, pois vou levantar
muitos novos reis, e começarão a ter recursos
financeiros.

97. Então não tardem! Contem com mila-
gres hoje, e em Meu nome vão recebê-los!  Vo-
cês ainda não fazem bem idéia do que significa
o fato do Meu poder ter sido liberado para vo-
cês, mas logo entenderão. Agarrem-se às Mi-
nhas promessas hoje. Coloquem-Me contra a
parede. A Minha Palavra diz: “Demandai-Me
acerca da obra das Minhas mãos.” Façam isso e
verão os milagres sobre os quais ouviram toda
a sua vida acontecer. Vão ficar pasmos e mara-
vilhados, e colherão os resultados da sua per-
severança.

98. Eu os amo por toda a eternidade, Meus
queridos, e agradeço por estarem dispostos a
serem nada, a servirem e darem a vida por Mim.
Agora que se humilharam perante Mim, Eu os
exaltarei. Eu os exibirei perante o mundo como a
Minha Noiva, e eles ficarão maravilhados, as-
sim como fizeram com Pedro e João, e saberão
que vocês estiveram Comigo. Acreditem e rece-
bam as promessas que lhes fiz, pois chegou a
hora. (Fim da mensagem de Jesus.)

Mais obreiros!
99. (Mamãe:) Com toda essa ceifa a ser

feita e com todo esse trabalho de ensinar e ga-
nhar discípulos, vocês provavelmente estão sa-
cando que vão precisar de mais obreiros! Com
certeza terão novos discípulos — tanto de mem-
bros a tempo integral como externos. Mas acho
que vão vibrar e bastante com esta próxima in-
formação do Senhor, porque não só explica que
alguns companheiros de trabalho que ganhare-
mos já terão muito treinamento e informações,
mas também que serão pessoas que já nos são
muito queridas!

100. (Jesus fala:) Muitos que partiram dos

seus rebanhos voltarão. Vocês verão o começo
de uma grande colheita de várias formas, inclu-
sive a colheita de ex-membros que vão voltar.
São muitos, muitos jovens e pessoas mais ve-
lhas que deram as costas à Minha vontade su-
prema nas suas vidas e deixaram de Me seguir
de perto, mas que, à medida que os dias ficarem
mais escuros estarão humildes o bastante para
voltarem.

101. Muitos já desejam retornar aos redis
de David e Maria, pois sentem o vazio e a an-
gústia em suas vidas lá fora no Sistema; contu-
do estão presos pelo seu orgulho. O seu orgu-
lho e temor do homem os impedem de se humi-
lharem e admitirem que estão infelizes e vazios
espiritualmente. Mas vou trabalhar no seu or-
gulho e na vida daqueles que quero que voltem
a Me servir. Vou apertar e pressionar um pouco.
Vou humilhá-los e até mesmo quebrá-los, para
que estejam prontos para se humilharem debai-
xo da Minha potente mão e voltarem a ser Mi-
nhas noivas submissas.

102. Esses que voltarem vão servir de dife-
rentes formas. Alguns vão querer voltar ao ser-
viço a tempo integral, outros vão querer se unir
a vocês como membros fraternos ou como mem-
bros ou testificadores externos. Mas na verda-
de haverá uma grande colheita das Minhas noi-
vas que no momento são ex-membros — aque-
les que têm vivido só para si, mas em cujos co-
rações reacenderei o desejo de servirem a hu-
manidade e alcançarem outros com o Meu amor.

103. À medida que os dias ficarem mais
escuros, os que conhecem as Minhas palavras,
a verdade, verão se cumprir o que os Meus pro-
fetas predisseram, e sentirão a convicção do
Meu Espírito nos seus corações.  Eles sentirão
e saberão que as palavras que Eu digo são ver-
dadeiras, e que não é verdade que “todas as
coisas permanecem como desde o princípio”.
Vão ver além da fachada do Sistema e da cama-
dinha de açúcar com a qual Satanás cobriu o
seu comprimido de mundanismo e de mentali-
dade carnal — o comprimido que tantos dos
seus jovens engoliram pensando que estavam
sendo esclarecidos, mas que lhes deu grande
cegueira espiritual.

104. A Minha poderosa e potente onda de
unção na Família, com a qual vocês alcançarão
o mundo e cobrirão os quatro cantos da Terra
com a Minha mensagem, também chegará ao
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coração dessas Minhas noivas desviadas. Eu
as motivarei com o calor das Minhas águas sa-
linas e condimentadas. Elas se lembrarão do fres-
cor, da liberdade , e verão o grau de verdade das
Minhas Palavras, e então desejarão voltar a Me
servir, pelo menos parcialmente.

105. Preparem-se para a chegada de um
grande número das Minhas noivas que esta-
vam desgarradas, aqueles que deveriam ser
Meus e Me servir, mas que estavam distraídos
ou com o coração tomado por outras coisas e
então se afastaram de Mim e agora sentem-se
perdidos. Preparem-se para reintegrar esses que
muito se enfraqueceram, mas que verão a ver-
dade e vão querer voltar a lutar por ela ao seu
lado. Talvez leve um tempo para alguns ficarem
fortalecidos o suficiente para serem uma bên-
ção para outros, e até mesmo daqueles que vol-
tarem, talvez nem todos se tornem parte das tro-
pas de elite a tempo integral, mas estarão entre
os membros da Família ampliada. Essas pesso-
as farão parte da Minha campanha dentro da
Família de ensinar uns que ensinarão a outros.

106. Esta colheita de ex-membros que vol-
tarão para o redil não será a sua maior colheita
na era de ação. A maior e mais espetacular co-
lheita será de muitos perdidos que Me conhe-
cerão através de vocês, especificamente atra-
vés do programa Contato e da determinação
renovada da Família de divulgar a mensagem e
alimentar as Minhas ovelhas. No entanto, essa
colheita específica dos seus entes queridos —
tanto jovens como mais velhos que voltarão ao
redil — será impressionante, pois será o fruto
das suas orações.

107. Muitos labutaram e continuarão la-
butando diligentemente em oração por aqueles
que se desencaminharam — seus amados, fi-
lhos, cônjuges, amigos — e essas orações não
foram e não serão em vão.  É a era de ação, e
especificamente de ação através da oração. Por-
tanto, orem e eles voltarão.

108. Eu disse que vocês devem orar ao Se-
nhor da seara que mande ceifeiros para a Sua
seara. Escolhi muitos ceifeiros para enviar à
Minha seara. Muitos são “novos” ceifeiros no
sentido de que ou eles não Me conhecem ainda
ou nunca trabalharam para Mim. Alguns, po-
rém, são obreiros “reciclados”, no sentido de
que já foram ganhos para o Meu serviço e co-
nhecem bem a Palavra, mas se afastaram de Mim,

quer seja há bastante tempo ou recentemente.
Em muitos vou reacender sua faísca, abrir seus
olhos, fazer seus espíritos arderem com o dese-
jo de se livrarem das correntes do orgulho e do
egoísmo e voltarem a viver por fé e Me servir e
aos outros.

109. Orem e lutem por eles em oração! Essa
é uma parte da grande colheita do futuro. Faz
parte da era de ação e da visão Contato. Faz
parte do trabalho de alimentar as Minhas ove-
lhas e dos Últimos Dias. Vocês realmente estão
entrando nos Últimos Dias. Não são os últimos
sete anos do governo do Anticristo, mas o perí-
odo antes disso. Marca o período no mundo em
que as coisas irão de mal a pior, até perceberem
que precisam de um super-homem. Estarão en-
tão com o coração, a mente e os bolsos prontos
para seguirem cegamente qualquer um que de-
monstre ter forças para solucionar os problemas.

110. Um grande número de pessoas ficou
insensível à verdade. Outras, em contrapartida,
estão vendo os sinais dos tempos. Mesmo que
não entendam o que vêem, sabem que essas coi-
sas são significativas, e estão procurando quem
possa esclarecer as suas dúvidas. Até os Meus
filhos de fora, os jovens e os mais velhos que
pararam de Me seguir, conhecerão pessoas que
os procurarão porque sentem o espírito e o co-
nhecimento que eles têm, querendo que as ensi-
nem e ajudem a encontrar o caminho.

111. Ver essa fome e vácuo no mundo fará
alguns deles quererem voltar para Mim. Verão
que, por mais fraquinhos que sejam a luz e o
espírito dentro deles, são extremamente úteis
nesse mundo onde a escuridão aumenta. Eles
vão então desejar receber mais da verdade, do
conhecimento e do espírito, tanto para o seu
próprio bem, como para o bem de outros. Está
chegando. Os Últimos Dias estão chegando.
Uma grande colheita está às portas. Está che-
gando uma onda repleta de pessoas que vão
voltar para Mim. (Fim da mensagem de Jesus.)

112. (Mamãe:) Por favor, orem para que
esses queridos irmãos voltem a servir do Se-
nhor.  Aqueles que nos deixaram não são ape-
nas “ex-membros”. Eles são o cônjuge, o
amigo(a), irmão(a), namorado(a), ou filho de al-
guém. Nós precisamos deles e eles precisam de
nós e da Palavra do Senhor! Por favor comecem
a se preparar para essa grande quantidade de
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discípulos, como o Senhor está nos avisando
para fazer, e vamos dar um jeito para esses obrei-
ros importantes e necessários lutarem esta últi-
ma batalha ao nosso lado!

Um presente para os fracos
113. O Senhor disse coisas impressionan-

tes sobre esses novos dons que Ele nos deu e
sobre uma maior fé. Sendo assim, não seria de
admirar se muitos de vocês se sentissem avas-
salados com essa informação. E caso se sintam
desanimados e incapazes, provavelmente vai co-
locar a sua fé à prova aceitar que essas promes-
sas são realmente para vocês. Embora acreditem
nos princípios contidos na mensagem, e consi-
gam ver a necessidade desses novos poderes e
dons espirituais, talvez se considerem fracos
demais para exercitarem sua fé diante de grandes
batalhas. Talvez tenham receio de que não vão
ser fortes o suficiente, que vão falhar, que não
terão a fé necessária. Se vocês se sentem assim,
esta próxima mensagem é perfeita para vocês!

114. (Jesus  fala:) Este dom de fé não é para
os fortes; é para os fracos, para aqueles que se
sentem incapazes, no fim da linha, débeis e sem
poder, sem o conhecimento ou talentos para
saírem vitoriosos. Este é um dom útil que dou-
lhes por amor, Minhas preciosas e fiéis noivas.
Ele se manifestará de maneiras grandiosas nos
que não têm força própria, que sentem-se indig-
nos — os humildes, os mansos, os fracos —
porque vocês se apoiarão completamente em
Mim e em cada situação confiarão no Meu po-
der para livrá-los.

115. Aqueles que confiam, que sugam, que
acreditam, que esperam que as Minhas promes-
sas sejam cumpridas, verão os milagres de fé.
Quando digo que escolhi os fracos para confun-
dir os fortes, que os mansos herdarão as Minhas
promessas, que os incultos surpreenderão as na-
ções, cumprirei essas palavras! Vou usá-los gran-
demente para fazerem coisas que não têm condi-
ções de fazer na carne, mas que posso e farei
através de vocês, tanto a nível pessoal como nos
seus ministérios, e no seu testemunho para o
mundo. Ao exercitarem este dom de fé, ao pisa-
rem na água das Minhas promessas, verão as
coisas mudarem diante dos seus olhos.

116. É um dom ativo, vivo, vibrante e espiri-
tual. Ao caminharem por fé, as portas se abrirão

perante vocês, as águas das dificuldades se par-
tirão e as montanhas de impossibilidades serão
escaladas. Tenho fé em vocês, confio em vocês
e sei que vão crescer espiritualmente com este
dom, pois crerão de todo o coração. Sei que
receiam não acreditar o suficiente, que venham
a duvidar, questionar ou desprezar o poder des-
te dom devido à sua falta de fé. Mas simples-
mente confiem em Mim, pois lhes dei um cora-
ção de fé. Vocês não têm que sentir nada, nem
sentir que crêem, simplesmente confiem que
estou concretizando isso em sua vida à medida
que vão seguindo por fé.

117. Vocês verão o Meu poder manifestado
em vocês cada dia, de maneiras grandiosas e pe-
quenas. Nesse processo, aceitem o desafio de
agir de acordo e Me observem fortalecer e con-
ceder mais poder ao seu dom. É um desafio, mas
acompanhado de grande recompensa e cresci-
mento espiritual — o fortalecimento da sua fé.

118. Então, sigam em frente, sabendo que
tudo está contribuindo juntamente para o bem
nos bastidores. Tudo está sob o Meu perfeito
controle. Se confiarem em Mim a cada passo e
exercitarem a sua fé, o poder aumentará, sua fé
florescerá, os milagres acontecerão, os proble-
mas serão resolvidos, e o Meu testemunho al-
cançará o mundo. (Fim da mensagem de Jesus.)

119. Eu amo vocês, queridos cônjuges e
companheiros nesta grande obra! Admiro a sua
fé, espírito de luta e dedicação. Não se preocu-
pem com nada! O Senhor fará a obra! Peter e eu
estamos orando por vocês! Continuem firmes,
pois estão se saindo otimamente bem! Façam
Contato!

Com muito amor para sempre
Mamãe

Eu honro e elogio vocês, Vocês,
Meus servos maravilhosos que
devotam suas energias, tempo,
empenho e amor a Mim e à Minha
causa. A sua tarefa é monumental,
mas agora lhes dei as chaves que
abrirão cada porta, e receberão
todo o auxílio necessário. Agora
estão ultrapassando os últimos
níveis de ilusões e de trevas.


