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SOMOS REALMENTE OS MELHORES?

P:
Somos um movimento religioso

bem pequeno, e apesar de nossas doutri-
nas serem baseadas nas Escrituras, muitas

vezes não são aceitas por outros cristãos.
Como por exemplo, a Lei de Amor, compar-
tilhar sexualmente, viver em comunidade,

acreditar no Tempo do Fim, rechaçar os
males do Sistema, uma forte convicção
sobre o mundo espiritual, anjos, espíritos

ajudantes, etc. Outras religiões ou igrejas
cristãs adotam, em parte, algumas dessas
crenças, mas não todas, com certeza. —

Principalmente quando se trata de mundo
espiritual e sexo.

2. As Cartas nos dizem que somos as

tropas de elite do Tempo do Fim —as
tropas de elite. Mas por outro lado exis-
tem tantas outras religiões que acham

que eles é que são os tais! Sei que somos
muito mais ativos na evangelização do que
um monte de grupos cristãos, mas como

podemos realmente defender essa convic-
ção de que somos a nata dos cristãos neste
novo milênio? Para muitas pessoas de fora,

essa afirmação talvez seja sinal de que esta-
mos seguindo pelo mesmo caminho de
todas as seitas e novos movimentos religio-

sos.

Jesus:
Esta Família é especial porque é um

movimento que foi designado especifi-
camente para satisfazer uma necessida-
de que mais ninguém estava ou está
satisfazendo. Outros talvez sejam me-
lhores no que eles fazem, mas vocês são
os melhores no que vocês fazem, e são
os únicos que estão ativos. São os únicos
a quem tenho revelado tantas crenças e
doutrinas iconoclastas, radicais e “malu-
cas”. Sabem que por causa disso são ím-
pares, mas alguns ainda questionam por
que seriam os melhores.

4. Coloquemos desta forma: para
aqueles que estão na Família, que en-
contraram a sua vocação Me servindo
aqui e desse jeito, a Família é o melhor
lugar. Eu os escolhi para fazerem parte
dela porque conhecia a sua ânsia pela
verdade, pela liberdade, por um relacio-
namento espiritual mais profundo, e
sabia que em outros lugar não encontra-
riam essas coisas nesse grau. Talvez não
seja o maior ou melhor grupo missioná-
rio para o fulano ou para o beltrano, mas
é o melhor para você!

5. É o melhor lugar para você quei-
mar livre com a paixão ardente e radical
do espírito — por Mim e pelo seu seme-
lhante. É o melhor lugar para você ex-
plorar o mundo espiritual sem envolver-
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se com o lado das trevas. É o melhor
lugar para se viver e trabalhar em comu-
nidade com outros que partilham das
mesmas crenças, e que também são ver-
sados nas virtudes do amor e da humil-
dade, sem contudo deixarem de ser pes-
soas interessantes e animadas, ótimas
companhias. São muitas as facetas da
Família, e embora este ou aquele grupo
tenha esta ou aquela qualidade — ou até
mesmo algumas que a Família não tem
— nenhum tem a mesma combinação ou
quantidade de virtudes especiais que
tornam a sua Família digna de ser consi-
derada a melhor!

6. Eu não amo os Meus outros filhos
menos — tanto os que escolheram Me
servir de outra forma quanto os que não
conhecem a Família. Quando digo que
vocês são os melhores, não significa que
devam ser autojustos ou criticar os que
optaram por Me servir de outra forma. E
nem proclamar-lhes que vocês são os
melhores, os escolhidos. Eu não os amo
mais do que a eles.

7. Vocês, no entanto, podem partilhar
da liberdade do espírito e da carne, e
terem conhecimento do mundo espiritu-
al, algo que eles, infelizmente, não têm.
E deveriam estar agradecidos e dar valor
a isso.  Não tenham vergonha de acredi-
tar que a Família é a melhor — porque é
a melhor para você. E para vocês  que
foram chamados —  estar na Família é
uma vantagem,  é o melhor lugar onde se
satisfazer e preencher no espírito, e o
melhor lugar para usar os seus talentos,
trabalhando em equipe.

8. É claro que outros podem achar
meio estranho vocês dizerem que são os
melhores, assim como vocês acham es-
tranho as pessoas que dizem ser as me-

lhores.  Mas respeitam o direito de elas
pensarem assim, e deveriam também
respeitar o seu próprio direito de achar
que são os melhores. Vocês são os me-
lhores para suprir uma necessidade es-
pecífica, e o que poderia ser melhor do
que isso? (Fim da mensagem de Jesus.)

COMO FUNCIONA O DEPARTAMENTO DOS ESPÍRITOS

P:
Os nossos ajudantes espirituais de-

senvolvem relacionamentos entre si?
Eles podem ter relacionamentos no tra-

balho? E outra pergunta relacionada
seria: os nossos espíritos ajudantes tiram
folga? Eles estão conosco o tempo todo

ou são liberados do seu posto quando
estamos dormindo?

Haspacia:
Sou uma das coordenadoras dos

ajudantes no plano espiritual. Jesus me
enviou para lhes explicar o funciona-
mento dessas coisas no plano celeste.
Primeiro, deixem-me lembrá-los que a
Terra é apenas uma sombra, uma repre-
sentação relativamente oca do plano
espiritual, que é eterno. Mas as regras
que governam a Terra um dia se acaba-
rão. O tempo deixará de existir, assim
como a maldição e muitas outras incon-
veniências que vocês simplesmente acei-
tam como natural.

11. Tendo dito isso, afirmo-lhes que
os seus espíritos ajudantes têm relacio-
namentos entre si. Quer eles tenham
vivido na Terra antes ou tenham nasci-
do e sido criados no Céu, não são autô-
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matos ou robôs, sem sentimentos ou
emoções. Eles sabem o que é amar e
odiar, rir e chorar, ser engraçado ou sé-
rio. Sendo assim, há muitos fatores que
preciso considerar no meu trabalho
como supervisora e coordenadora des-
ses ajudantes.

12. Os espíritos ajudantes se ofere-
cem para ajudar alguém na Terra, e o
fazem cientes de que, embora seja um
trabalho muito gratificante, também
implica em sacrifícios. Um deles é terem
que passar uma boa parte do tempo ro-
deados por um meio muito mundano e
longe dos seus amados. Não nos falta,
entretanto, voluntários nessa área de
serviço.

13. Quando seres espirituais são in-
cumbidos de ajudar os terrenos, eles se
concentram totalmente na sua tarefa.
Sabem muito bem controlar os seus de-
sejos e emoções — para colocar em ter-
mos que vocês compreendam. E quando
estão trabalhando com um de vocês a
tempo integral, eles são firmes no seu
propósito.

14. Entretanto, quando seres espi-
rituais se oferecem para essa ocupa-
ção, declaram detalhadamente as suas
preferências. Dizem quanto tempo
estão dispostos a passar longe do céu,
quanto tempo de folga gostariam de
ter, etc., e discutem isso conosco, os
coordenadores. É claro que há limita-
ções, e tais acordos são flexíveis, de-
pendendo da necessidade. Quando
alguém assume uma tarefa que exige
muito, não temcondições de ter tantas
folgas quanto gostaria, mas sacrifica-
se de boa mente. É um grande privilé-
gio poder ajudá-los na Terra neste
período da História, e nemtodos no

Céu  podem fazê-lo.
15. Há ocasiões em que seres espi-

rituais que têm um relacionamento são
incumbidos do mesmo trabalho por
um tempo. Muitas vezes isso acontece
porque eles se complementam em ter-
mos de dons, tal como acontece na Ter-
ra. Às vezes você pode trabalhar com a
pessoa que ama, outras vezes não é
prático. É claro que no Céu o amor é
expressado de uma forma mais ampla,
e muitos seres estão acostumados a
terem vários relacionamentos simulta-
neamente. Se for então acrescentar a
isto os relacionamentos estreitos de
trabalho que geralmente existe entre os
seres espirituais, é fácil entender que
não são muitos os espíritos ajudantes
que sofrem de solidão, mesmo que os
seus serviços os mantenham longe dos
seus amados no Céu. Para os que
amam Jesus, a vida no plano espiritual
é uma grande e amorosa confraterniza-
ção.

16. Contudo, eu e outros na minha
posição nos certificamos de que os espí-
ritos ajudantes que se encontram com
os humanos tenham tempo de folga
suficiente para se reunirem aos seus
amados no Céu e, acima de tudo, para se
reabastecerem e revigorarem-se para a
batalha.

17. Quanto à questão dos espíritos
ajudantes que os assistem por um lon-
go período tirarem uma folga de vez
em quando, tenho a maior alegria em
dizer-lhes que o Senhor estabeleceu
um sistema sábio e amoroso para que
cada um tire uma folga regularmente.
Não que eles precisem ser totalmente
liberados do seu trabalho, mas às vezes
precisam ir aos átrios do Céu para re-
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novarem as forças ou fazerem uma pes-
quisa extra para os desafios que vocês
logo enfrentarão. Os seus espíritos aju-
dantes também precisam ser revitaliza-
dos e renovados regulamente, e muitas
vezes dão uma saidinha para isso
quando vocês estão dormindo. É claro
que sempre há pelo menos um anjo da
guarda por perto, e os seus espíritos
ajudantes não saem todos de uma vez
só.

18. Eu trabalho numa parte extrema-
mente movimentada do Céu. Imaginem
o aeroporto mais cheio do mundo, e te-
rão uma pequena idéia do que acontece
por aqui. Há espíritos ajudantes indo e
vindo, recebendo novas incumbências
ou renovando as antigas, reunindo-se
com novos membros da sua equipe, in-
formando-se sobre certas situações antes
de partirem para uma missão, ou ajudan-
do a coordenar todos os negócios. Há
muitos outros como eu que trabalham a
tempo integral fazendo uma triagem dos
pedidos, tanto do Senhor como de vocês,
na Terra, e designando as pessoas ade-
quadas para as muitas necessidades que
surgem cada dia.

19. Se eu fosse descrever as muitas
petições que eu e meus colegas recebe-
mos diariamente, daria para escrever um
livro. As carências são diversas. O Senhor
incumbe espíritos ajudantes às pessoas
por diversas razões, e os Seus próprios
filhos ainda na Terra têm prioridade.
Algumas incumbências são extremamen-
te intensas em termos de trabalho, e ou-
tras não exigem tanto. Há serviços a curto
e a longo prazo.

20. Nesta parte do Céu existe uma
escola inteira dedicada a ensinar possí-
veis novos espíritos ajudantes a se co-

municarem com as pessoas da Terra, as
regras de interação com elas, como libe-
rarem proteção divina, etc.  Há várias
séries, dependendo do aluno. Às vezes a
pessoa chega ao Céu e precisa se comu-
nicar com uma ou mais de uma pessoa
na Terra imediatamente. Neste caso,
temos que colocá-la nesta escola imedi-
atamente. Quando as pessoas desco-
nhecem as coisas espirituais, mas preci-
sam se comunicar com alguém na Terra,
recebem um curso bem básico, e um
espírito ajudante é incumbido de ajudá-
las no início e acompanhá-las em tudo
que precisarem fazer.

21. Temos um arquivo incrível, com
todos os nomes e detalhes de cada pos-
sível espírito ajudante no Céu. Pode-
mos contactar imediatamente alguém se
sua ajuda for requisitada, ou se o Se-
nhor recomendá-lo para uma determi-
nada tarefa. Escritores, artistas e músi-
cos muitas vezes são avisados que de-
vem estar preparados para alguma tare-
fa na Terra, colocando-se ao dispor de
seja quem for que precise de sua ajuda.
Como se fossem serviços temporários,
“bicos”.

22. Existe muita gente talentosa no
Céu, e todo mundo está ansioso para
compartilhar o que sabe com aqueles na
Terra. A oferta é muito maior do que a
demanda, então não precisam hesitar em
pedir a ajuda espiritual que precisam. Se
uma tarefa estiver de acordo com a von-
tade de Deus, e vocês estiverem dispos-
tos a cumpri-la, temos o espírito ajudan-
te certo! Apresentem seus pedidos ao
departamento dos espíritos hoje. (Fim da
mensagem.)

OS ANJOS SE RELACIONAM COM OS
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ANJOS SE RELACIONAM COM OUTROS?

P:
Os anjos fazem amor com os espíritos

ajudantes? Eles têm permissão para se
relacionarem com quem não é anjo? Ou

têm que ficar apenas com outros da sua
mesma “espécie”?

Jesus:
 Os anjos e os espíritos ajudantes

fazem amor entre si. Entendam que os
anjos não têm necessariamente que ter
asas nas costas. Em termos de liberdade
de escolha, eles são muito semelhantes
às pessoas da Terra (os espíritos ajudan-
tes). É difícil explicar a diferença, uma
coisa é que eles não vivenciam o milagre
da redenção, e vocês sim. Num certo sen-
tido seria como a diferença entre as for-
ças especiais e os civis. Eles têm um des-
tino e trabalho específicos para o qual
receberam treinamento especializado.

25. Sexo no Céu é um assunto bem
amplo, quase tão amplo quanto o Céu!
Alguns seres fazem amor e têm filhos,
outros não. Alguns se reproduzem, ao
passo que outros são criados. Alguns
podem, como vocês diriam, se “misturar”,
fazer amor  e ter filhos, e outros não. Às
vezes abro exceção ou anulo algumas
regras que criei, tal como vocês fazem na
Terra.

26. Há muitos detalhes em relação à
vida no Céu e muito a ser descoberto,
muito mais do que há na Terra e no pla-
no físico, pois vivemos no plano espiritu-
al, que é eterno. Será uma experiência

eterna de aprendizado para vocês, e es-
tou lhes dando vislumbres do futuro,
mas não todos os detalhes, pois ainda
estão na Terra e têm a mentalidade terre-
na. (Fim da mensagem de Jesus.)

AMOR ULTRAPASSANDO O VÉU?

P:
Os nossos espíritos ajudantes se

apaixonam por nós às vezes?

Jesus:
Os seus espíritos ajudantes se dedi-

cam de todo o coração a ajudá-los. Os
que permanecem com vocês a maior
parte do tempo ou por toda a sua vida
são como membros bem chegados da
família. Eles praticamente respiram junto
com vocês. Lêem os seus pensamentos e
sentem as suas alegrias e tristezas. Estão
quase que fundidos a vocês. É por isso
que quando os Meus filhos vêm para o
Céu e encontram os seus espíritos aju-
dantes, acham que estão reencontrando
velhos amigos. Existe uma conexão que
nunca se romperá.

29. Lembrem-se também que vocês
estavam no Céu antes de nascerem.  Em
certos casos a pessoa tem um espírito
ajudante que a amava, e que ela também
amava, antes de nascer. Nesses casos
posso afirmar que o espírito ajudante é
apaixonado pela pessoa e mal pode es-
perar pelo dia em que poderão estar
juntos novamente.

30. Às vezes também o espírito aju-
dante se apaixona “no serviço”, e você
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pode ter uma comunicação amorosa e
íntima com ele se quiser— ou, se não
agora, depois, quando se unirem do ou-
tro lado. Vocês talvez achem que o espí-
rito ajudante ficaria frustrado por ter de
esperar tanto, mas na verdade, eles con-
sideram isso um privilégio ainda maior
servi-los quando existe esse amor. Ao
contrário de vocês, eles não são limita-
dos pelo tempo, de modo que não é difí-
cil esperar até o dia em que poderão
encontrá-los face a face.

31. Em algumas situações, porém, o
amor que o espírito ajudante sente pela
pessoa é como o de um irmão ou de uma
mãe, ou amigo do peito. Eles amam ple-
namente, e estão dispostos a fazer qual-
quer coisa para o seu bem.

32. Em todos os casos, os espíritos
ajudantes têm um desejo especial de
assisti-lo. Eu lhes dou um amor especi-
al, que gera neles uma dedicação, paci-
ência e entendimento sobrenaturais. Eu
permito que eles sintam o grande amor
que tenho por vocês, e coloco no cora-
ção deles uma certa dose desse amor
para levarem consigo. É assim que eles
conseguem se sintonizar em vocês de
forma tão completa, pois os amam com
o Meu amor. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

POR QUE MEMORIZAR?

P:
É mesmo necessário memorizar a

Palavra? — Principalmente agora que temos
o dom de profecia, e o Senhor disse que é

uma arma especial para o Tempo do Fim? Nós
sempre pensamos que precisávamos escon-

der a Palavra no coração para o Tempo do Fim,

quando não teríamos a Bíblia ou Cartas de
MO, mas se podemos simplesmente ouvir o
Senhor diretamente, será que não é o sufici-

ente?

Jesus:
Eu posso usar e usarei o dom de pro-

fecia no Tempo do Fim para lhes dar
respostas imediatas, diretas e específi-
cas. Darei essas respostas aos que co-
nhecerem bem a Minha Palavra, e até
para os principiantes com pouco conhe-
cimento dos princípios básicos do mun-
do espiritual. Agirei assim porque situa-
ções extremas exigem medidas extremas.

35. Mas vocês que estou treinando
para serem líderes dos perdidos nos
Últimos Dias, vão precisar de mais do
que só Me ouvir diretamente em profe-
cia. Vão precisar ter um forte alicerce de
fé no seu coração e saber ensinar os
princípios básicos da Palavra. Memori-
zando versículos e passagens chave da
Bíblia, vocês terão condições de fazer
isso caso não tenham nenhum material
de referência ou a Palavra impressa. Da
mesma forma, memorizar citações de
MO também os ajudará nesse sentido.

36. Vocês não têm que ser craques
em memorização nem tentar meter a
Bíblia inteira na sua cabeça, mas se me-
morizarem os versículos e capítulos bá-
sicos, deveriam pelo menos tentar reca-
pitulá-los, guardá-los bem e tê-los na
ponta da língua. E se ainda não os me-
morizaram, deveriam se empenhar em
aprendê-los.

37. Seguem-se alguns dos benefícios
principais de memorizar ou revisar a
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Palavra:
38. — Ajuda-o, como discípulo, a

recapitular os princípios básicos e a ter
um forte alicerce na fé. A fé vem de ouvir
a Palavra, e o que Eu lhes digo em profe-
cia são as Minhas palavras. A Bíblia, po-
rém, continua sendo o alicerce.

39. — Conhecer a Bíblia e memorizar
versículos chave o ajudam a discernir,
confirmar e interpretar o que lhes digo
através de profecia. Terão mais fé se o
que receberem de Mim for confirmado
com a Palavra escrita. Portanto, memori-
zar valoriza o dom de profecia.

40. — No Tempo do Fim, quando
tiverem que pastorear um rebanho, o
fato de terem memorizado os ajudará a
transmitir-lhes os princípios básicos. A
profecia é maravilhosa e vocês a usarão
grandemente, mas a fé na profecia preci-
sa ser edificada num alicerce da Minha
Palavra escrita. É assim que foi ordena-
do.

41. — Aqueles que ainda não desen-
volveram totalmente o dom de profecia,
precisam do respaldo da Palavra escrita
ou memorizada. Os principiantes que
vocês estiverem treinando, que estive-
rem aprendendo mas ainda não forem
versados no uso da profecia, vão ter que
depender da Palavra escrita que vocês
ou eles tiverem memorizado.

42. — Em ocasiões de extremo es-
tresse e desgaste físico, mental ou emo-
cional — como acontecerá na Tribulação
— poder concentrar-se nas poderosas
palavras arraigadas no seu cérebro devi-
do à memorização fiel, ajudará tremen-
damente a fortalecer o seu espírito. Elas
estarão lá e pra ficar — inabaláveis e
permanentes.

43. — Quando forem orar, vocês usa-

rão vezes sem conta as promessas que
memorizaram. Reivindicá-las não só vai
fortalecer a sua fé, mas tornará a sua ora-
ção mais eficaz.

44. — Memorizar fortalece a sua
mente e “treina” o seu cérebro. E isso é
ótimo!

45. — Memorizando e recapitulando
você absorve mais Palavra. Ou seja, pas-
sa mais tempo Comigo. E reitero, isso só
ajuda e fortalece o seu espírito. (Fim da
mensagem de Jesus.)

MELHORAR SEUS HÁBITOS DE TRABALHO

Mamãe:
Seguem-se trechos de uma mensa-

gem dada a uma pessoa nos WS. Por favor,

tentem ignorar o fato de que foi dada a uma
determinada pessoa e vejam como aplicá-la à

sua vida. Primeiro, o Senhor fala aos pastores
desse jovem, e depois diretamente com ele.

As diretrizes dadas pelos Senhor referem-se a
remir o tempo, perseverar nas prioridades e

não misturá-las com outras coisas menos
importantes ou projetos pessoais; seguir o
horário de trabalho normal do Lar; não ficar

trabalhando ou cuidando de outros projetos
até tarde, pois ficaria muito cansado e no dia

seguinte teria que descansar bastante após o
almoço; estipular metas realistas e empenhar-

se em cumpri-las; aceitar ser supervisionado,
etc. Deus abençoe este querido irmão, pois

ele aceitou o desafio e agora é uma pessoa
indispensável no seu departamento. Estamos

muito gratos por ele!
47. Acho que muitos de vocês vão se

identificar com essas coisas, visto que

sempre existem aspectos do nosso ministério
ou ocasiões quando achamos nosso trabalho
enfadonho, monótono, tedioso, e simples-
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mente não temos a “inspiração” para continu-

ar. Aí então é importante ter um pouco de
autodisciplina — ou pedir ao Senhor para lhe
dar um pouco — e simplesmente perseverar!

Jesus:
(Falando aos pastores:) Esse rapaz

no fundo está disposto e é dedicado ao
seu trabalho. Ele tem um grande amor
por Mim e quer fazer o que lhe peço.
Esses são os pontos fundamentais. Ele
está disposto, tem intimidade Comigo e
fé para acreditar e seguir o Vinho Novo e
absorver a Minha Palavra. Quer obede-
cer, e isso lhe é imputado por justiça.

49. O que lhe falta, contudo, é perse-
verança e constância. O serviço dele é
bem repetitivo, e às vezes torna-se enfa-
donho e tedioso. Muito chato. Ele ainda
não aprendeu a se aplicar. Não consegue
se disciplinar e não encontra inspiração
suficiente no seu trabalho que o incite e
motive para dar tudo de si. Ele acredita
que é o seu estilo de vida, que trabalha
melhor em certas ocasiões, e que tem
condições de realizar mais se trabalhar
apenas por inspiração. Mas ele precisa
entender que esse modo de pensar é
errado.

50. Para ele poder realizar a tarefa
que lhe dei, para ser uma bênção maior
no seu trabalho, arcar com mais respon-
sabilidade e cumprir devidamente as
suas responsabilidades, vai ser preciso
efetuar algumas alterações. Ele precisa
entender que não tem condições de se
auto-supervisionar e se auto-disciplinar.
Precisa aceitar a ajuda de outras pessoas
nesse sentido. Precisa receber isso de
braços abertos, admitindo que nesse

ponto ele é incapaz. Para mudar de hábi-
tos e crescer, ele precisa aceitar ser su-
pervisionado por aqueles que podem
controlar o seu trabalho e se certificar de
que ele produz devidamente.

51. (Falando ao membro dos WS:)
Cultivar um bom padrão de serviço,
bons hábitos de trabalho e se auto-disci-
plinar é essencial para você ser o homem
que quero que seja. É imperativo sub-
meter-se às diretrizes e perceber que elas
existem para ajudá-lo e ensiná-lo.

52. Não é que você tenha falhado por
não ter força de vontade própria. Cada
pessoa é de um jeito. Você tem outros
pontos fortes, mas gerenciar o seu tempo
e se auto-disciplinar no trabalho é um
ponto fraco que você precisa melhorar.
Submeter-se à ajuda e supervisão de
outros fortalecerá esse aspecto da sua
vida e o tornará uma ferramenta mais
útil nas Minhas mãos.

53. Você deve se esforçar para progre-
dir em tudo. Se não progredir, vai regre-
dir. Isso se aplica a tudo — à vida espiri-
tual, aos hábitos que precisa adquirir e
ao trabalho. Você tem que estar sempre
progredindo. Não se acomode achando
que pode se safar fazendo só o estrita-
mente necessário, o mínimo que se espe-
ra de você. Entre de cabeça! Dê tudo de
si! Assim encontrará a satisfação e a ins-
piração que muitas vezes sente que falta
no seu trabalho.

54. Aplique-se. Trabalhe quando é
hora de trabalhar.  Pegue mais serviço e
considere um desafio realizar o que tem
nas mãos. Deixe de ser letárgico e meta
bronca! Mexa-se! Vai ser muito mais ani-
mado! Se meter bronca, tomar coragem e
realmente trabalhar — se der duro —
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você vai realizar muito mais!
55. Sei que tem o desejo e que quer

Me agradar, então sei que vai aceitar e se
submeter às diretrizes e regras. Elas o
instruirão, treinarão e o ajudarão a
aprender. A visão é você aprender a se
disciplinar, a fazer bom uso do seu tem-
po e adquirir bons hábitos de trabalho;
melhorar o seu padrão de trabalho, com-
bater preguiça e letargia, e no final não
precisar de escoras e de apoios, pois terá
condições de ficar em pé sozinho. Essa é
a meta.

56. Mas para chegar a esse ponto
precisa aceitar o que vai considerar esco-
ras e restrições, que aparentemente vão
tolher a sua liberdade. O objetivo, po-
rém, não é tolhê-lo, mas sim orientá-lo. É
como prender uma vara a uma planta
novinha para ela crescer reta. Se quiser
que Eu continue a usá-lo no lugar onde
se encontra, precisa aceitar de bom gra-
do a vara de suporte, as diretrizes e as
precauções que vão desentortar a sua
plantinha, mantê-la crescendo reta e
dentro do padrão, para que possa se de-
senvolver.

57.  É possível. Sou capaz de mudar a
sua natureza, e no caso do seu serviço
para Mim, é essencial que mude. Você
precisa de ajuda, de diretrizes e de pasto-
reamento — e vai ser difícil. Aparente-
mente vai ter que se conformar a algo
que não combina com você, do qual não
gosta.

58. Vai exigir submissão e vontade de
mudar, mas se pensar na meta e no re-
sultado final, você vai chegar lá. Vai exi-
gir humildade quando chamarem a sua
atenção porque começou a deslizar ou
estiver correndo o risco de cair. Não vai
ser nada fácil. Vai ser um caminho árduo,

uma tarefa e uma lição difíceis. Vai ter
que abandonar o seu orgulho e espírito
independente. Esta é a escolha que lhe é
dada. Vai aceitar o desafio? Ama o seu
trabalho tanto assim? Acredita em Mim a
esse ponto, sabendo que posso transfor-
má-lo, mudar a sua natureza e ajudá-lo?

59. Prometo que o que você Me der
Eu pegarei, moldarei e usarei para criar o
instrumento que desejo que seja. Mas
fico limitado ao que você Me entrega. Se
Me entregar tudo de si, poderei usar todo
o seu potencial. Mas se Me entregar ape-
nas uma parte, então só poderei usar
isso, e você não será tão útil como pode-
ria ser. A decisão é sua. Não estou exigin-
do que Me dê tudo de si, que faça do seu
trabalho a sua prioridade máxima, que
lute para fazer tudo o que lhe peço e co-
loque isso acima dos seus próprios dese-
jos. Não é o que exijo. A decisão é sua, é
algo que tem de Me dar livremente. Mas,
quanto mais reter, quanto mais de si
mesmo guardar para os seus próprios
desejos, menos poderei usá-lo.

60. São essas decisões diárias que
determinam o quanto Eu posso usá-lo.
Busco aqueles que vão Me dar tudo de si,
que vão Me colocar e ao Meu trabalho
acima dos seus próprios desejos, que
vão tentar até mesmo mudar sua nature-
za e personalidade se for preciso, para
realizarem o trabalho. E se Eu não en-
contrar essas virtudes nos obreiros que
tenho, ou se houver muita insubmissão
ou espírito independente, então vou ter
que procurar outros obreiros. Ninguém é
indispensável se não estiver submisso e
disposto a mudar e continuar crescendo.
De modo que é bom decidir com cuida-
do.

61. Sou capaz de efetuar as mudan-
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ças necessárias em você. Posso todas as
coisas! É a promessa que lhe faço. Você
tem que se agarrar a essa promessa
quando as coisas ficarem difíceis. Lem-
bre-se dessa promessa quando sentir
que estão lhe pedindo mais do que você
dá conta, que está se desdobrando e sen-
do empurrado ao limite, que a sua inde-
pendência está sendo ameaçada, e que
existe a pressão de efetuar as mudanças
necessárias. Coloque na sua parede  para
que possa ver cada dia! Adote como
lema: “Posso todas as coisas em Cristo
que me fortalece!”

62. Quando o seu trabalho for difí-
cil e tedioso, clame essa promessa.
Quando não sentir nenhuma inspira-
ção para trabalhar, clame esse promes-
sa. Quando tiver que se levantar para ir
trabalhar e não sentir vontade, clame
essa promessa. Quando tiver que abrir
mão dos seus próprios desejos por
amor ao trabalho, clame essa promes-
sa. Quando ocorrer um deslize no seu
trabalho e você for corrigido, clame
essa promessa! É a verdade, é a Minha
Palavra, um fato! Eu sou capaz! (Fim da
mensagem de Jesus.)

FAMILIARIDADE COM AS PALAVRAS DO SENHOR

Jesus:
 Ouvir-Me é como fazer amor, no

sentido de que às vezes você está cansa-
do demais fisicamente para ter um en-
contro amoroso mais prolongado e ativo
ou fazer amor mesmo. — Existe o senti-
mento de amor, o respeito, o desejo de
agradar e de cuidar da pessoa amada, de
demonstrar-lhe tal sentimento. Às vezes

você tem que sacrificar e fazer algo que
nem gosta muito, para a pessoa amada,
mas faz por amor, para manifestar esse
amor. Em outras ocasiões, tem que se
humilhar e admitir que está sem forças, e
confiar que a pessoa amada vai entender
e assim mesmo continuar amando-o.

64. Eu sou o seu Marido espiritual, e
entendo as suas fraquezas quando se
trata de Me amar no espírito e de rece-
ber as Minhas Palavras através de profe-
cia. Entendo que só agüenta fazer amor
espiritualmente, sugar e receber as Mi-
nhas sementes até um certo ponto. Às
vezes sente-se cansado demais para con-
tinuar. Você tem um limite, só consegue
receber um certo número de mensagens,
e depois precisa descansar tanto física
como espiritualmente, e beber a Minha
Palavra escrita para poder se fortalecer e
continuar recebendo mais depois.

65. Mas enquanto demonstrar que
ama as Minhas sementes e Palavras, não
Me preocupo com os momentos quando
precisa descansar e fazer outras coisas.
Conquanto Me respeite e à Minha voz
em profecia, sei que se trata apenas de
cansaço, que você precisa repousar um
pouco depois de tanto fazer amor. Mas
caso Me falte ao respeito, tenha uma ati-
tude negativa e diga coisas negativas
sobre a Minha Palavra ou profecia, caso
fale nas Minhas costas, sem respeito,
então não é só cansaço — você está ten-
do familiaridade demais com o Espírito
de Deus.

66. Em qualquer casamento, a famili-
aridade é um ponto fraco a ser reconhe-
cido e combatido, e quanto mais no nos-
so, pois não sou apenas o seu Marido,
mas o seu Deus. Quando há familiarida-
de demais com o seu cônjuge físico, é



1 2

difícil, pois já existem os problemas a
serem superados, como orgulho, descon-
fiança, falta de amor e de respeito. Mas se
permite ao seu orgulho causar familiari-
dade no nosso relacionamento espiritu-
al, então a situação é muito mais grave.

67. Você precisa se lembrar que não
importa como se sinta, não pode deixar
o orgulho tentá-lo a faltar ao respeito
com a Minha Palavra, porque Eu sou a
Palavra. Não é um grande problema se
você pensar negativamente sobre a Mi-
nha Palavra, não entender ou não con-
cordar com algo que Eu disse e surgirem
dúvidas ou perguntas — se Me perguntar
e deixar-Me esclarecer. Ter dúvidas ou
não entender algo não é um problema,
conquanto Me pergunte e deixe-Me es-
clarecer. Mas se não Me perguntar, se
deixar a dúvida ficar rodando na sua
cabeça, pode gerar outras dúvidas, ques-
tionamentos e confusão. É importante
procurar a Minha perspectiva e conselho.
Eu falarei com você e lhe darei as respos-
tas que precisa.

68. Ter dúvidas não é um problema,
mas falar negativamente para outros,
manifestar opiniões contrárias à ou me-
nosprezar a Minha Palavra diante de
outros, isso é falta de respeito a Mim que
sou seu Marido e Deus. Agindo assim
você vai destruir o nosso relacionamen-
to. Assim como uma esposa pode des-
truir o seu casamento devido ao orgulho,
falta de respeito e de confiança pelo ma-
rido físico, você também se ficar familia-
rizado demais com o Meu Espírito e per-
der o temor a Mim e o respeito pela Mi-
nha Palavra.

69. Você talvez não entenda ou não
concorde com cada coisinha na Palavra
ou com o proceder do Meu Espírito, mas

não tem o direito de criticar ou presumir
que sabe mais do que Eu. Se reparou que
começou a pensar ou falar negativamen-
te sobre a Minha maneira de agir, é hora
de incitar-se e lutar espiritualmente, en-
tendendo que isso é uma intrusão direta
do Inimigo contra o seu espírito. Ele vai
brincar com o seu orgulho e fazê-lo Me
criticar, desrespeitar só um pouquinho,
dizer uma coisinha aqui e ali sem sabe-
doria ou que não é guiada pelo Meu Es-
pírito, e é assim que ele usa o orgulho
para penetrar na sua vida. Você tem que
fechar imediatamente essa porta do or-
gulho e da familiaridade, senão, para
fechá-la novamente depois que ela se
escancarar, vai ser uma batalha espiritual
de grande porte.

70. Você precisa ter a atitude certa, o
espírito reto e manter o nosso relaciona-
mento forte no espírito para poder man-
ter as suas muralhas espirituais fortes
também. A maneira de fazer isso é pro-
curando ser humilde. Eu lhe dei uma
certa dose de sabedoria, de entendimen-
to e de conhecimento, mas precisa lem-
brar-se constantemente que sem a Mi-
nha unção você não é nada, e que só
sabe o que Eu lhe revelo.

71. Resista à tentação de ser orgu-
lhoso, de criticar e de menosprezar ou
falar mal da Minha Palavra. Se quiser
ficar forte no espírito, em sintonia Comi-
go e progredir na era de ação, vai ter que
realmente combater esse espírito de fa-
miliaridade. Se deixar o orgulho afetar o
nosso casamento, enfraquecerá a sua fé
em Mim e a sua confiança na Palavra, ou
seja, a fé e a confiança na Minha sabedo-
ria.

72. Você tem que reconhecer a gravi-
dade da situação e entender que ser um
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pouco negativo aqui e ali pode enfra-
quecer muitíssimo o seu espírito, se não
parar e mudar de direção. Talvez não lhe
pareça grande coisa; talvez pense que
pode passar impune de vez em quando e
que não tem problema falar sem papas
na língua com os seus amigos — mani-
festando todas as suas dúvidas e pensa-
mentos negativos a Meu respeito — mas
está errado. É um hábito perigoso de se
adquirir, porque fortalece o seu orgulho.
Destrói o nosso relacionamento de amor
e de confiança, e escandaliza e contami-
na outras pessoas.

73. O segredo é ser humilde, reco-
nhecer Quem realmente tem razão, ser
um servo humilde e Me honrar, respeitar
e reverenciar. Você talvez não goste de
tudo o que Eu digo ou da maneira como
digo ou ajo, mas tem que aceitar e res-
peitar para poder continuar progredindo.
(Fim da mensagem de Jesus.)

ESTUPRO!

P:
Que eu me lembre, o conselho geral

de Papai sobre estupro era “não resista, e

testemunhe”. Parece um bom conselho, e de
acordo com as estatísticas daquela época, isso
aumentaria as suas chances de sobreviver. No

entanto ouvi dizer que estudos recentes de-
monstram que quer você resista — gritando
ou correndo — ou se entregue, as probabili-

dades de ser morto ou mutilado são as mes-
mas.

75.Tendo isso em vista, e levando em

consideração que hoje em dia pode-se
contrair Aids e mil e uma outras doenças,
ainda deve-se aconselhar as meninas a sim-

plesmente se entregarem e não aprontarem

um escarcéu caso sejam molestadas? Ou será
que existe mais conselhos para informar me-
lhor as mulheres da Família sobre estupro e

como se protegerem? Na minha opinião, o
horror mesmo não é ser estuprada — a me-
nos que você seja virgem ou o cara fique

violento — mas o que mais me preocupa é a
possibilidade de contrair moléstias, principal-
mente Aids.

Jesus:
Quando falei sobre esse assunto ao

Meu servo David muitos anos atrás, a
situação mundial era diferente. Este
novo milênio traz consigo muitas dores,
pois homens maus têm ido de mal a pior.
Antigamente existiam os maus, mas com
o tempo, tanto eles como a intensidade
de seus atos malignos, se multiplicaram.
Esta era moderna de informação visual
pela mídia, facilitou o acesso a atitudes
pervertidas quanto ao sexo, às  quais
antes talvez as pessoas não tivessem tido
acesso. Sempre houve as pessoas depra-
vadas e malvadas, mas agora existe mui-
to mais “combustível” para alimentar os
seus pensamentos e imaginações de
todos os tipos de atos maléficos e per-
vertidos.

77. E para piorar a situação, a Aids
hoje assola a humanidade, e as probabi-
lidades de contaminação chegaram a
níveis incomparáveis. Sendo assim, para
a maioria das mulheres, ser estuprada
hoje em dia é um ato que representa
uma ameaça cada vez maior.

78. Você, porém, precisa entender
que é Minha esposa e amor. É a que de-
sejo no leito de amor Comigo. É por você
que Eu daria e na verdade dei, a Minha
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vida. Eu Me comprazo em protegê-la, em
guardá-la muito bem da crescente impie-
dade do mundo. Você só precisa perma-
necer sob a sombra das Minhas asas, e
Eu a protegerei.

79. Durante a época do FF, houve um
tempo quando era aconselhável subme-
ter-se a um estupro, e em alguns casos
ainda é a melhor saída hoje em dia. Mas
a situação é bem diferente da década de
setenta ou princípio da de oitenta. Na-
quela época era importante David abor-
dar o problema, porque muitas mulheres
da Família se viam às vezes sozinhas
com um homem, ou para demonstrar-
lhe o Meu amor ou procurando alguém
para testemunhar. Elas estavam dispos-
tas a dar a vida para serem Minhas teste-
munhas, e em praticamente todos os
casos Eu as protegi de muitas coisas ru-
ins.

80. Hoje, entretanto, é impossível
dar um conselho genérico quanto ao
proceder no caso de uma tentativa de
estupro. Posso lhes dar conselhos gerais
ou algumas opções apenas para certas
situações. A única regra definida é con-
sultar-Me na hora, caso se encontre
numa situação potencialmente perigosa.
Se fizer isso, posso lhe mostrar que con-
selho colocar em prática, ou até mesmo
lhe dar uma orientação totalmente dife-
rente, que você nunca ouviu e na qual
nunca teria pensado. Ser fiel em praticar
o “Pergunte-Me tudo”, isso um dia salva-
rá a sua vida. É uma promessa! Todos
vão precisar disso um dia destes.

81. Um outro conselho genérico é
que a maneira mais importante de se
proteger de um estupro é impossibili-
tando tal ocorrência. Sei que em algu-
mas situações é impossível evitar envol-

ver-se em perigo, mas é algo raro. Geral-
mente, se Me consultar, Eu lhe direi
como andar em segurança. Talvez corra
um certo risco, mas se estiver orando, Me
consultando e seguindo Minhas orienta-
ções, Eu lhe direi o que fazer e como agir
da maneira mais segura possível. E
quando está agindo sob a Minha bênção
e orientação, a proteção fica por Minha
conta.

82. Uma coisa que precisa realmente
gravar desta mensagem é: fique longe de
encrencas! É melhor as mulheres não
andarem sozinhas num país ou num
bairro perigoso. Em alguns casos não é
seguro viajar com outra mulher, e em
algumas ocasiões ou lugares, nem é se-
guro na companhia de um homem. Pre-
cisam avaliar a situação atentamente,
levando em conta o horário, o local,
quem vai acompanhá-la ou se a pessoa
vai sozinha, e a sua aparência. Faça o que
estiver ao seu alcance, para Eu poder
fazer o resto. Uma garota da Família pode
ser molestada sexualmente se estiver
sozinha à noite ou num local perigoso,
ou caso se meta numa situação perigosa
enquanto estiver testemunhando. Já
aconteceu antes, portanto não permita
que aconteça a você.

83. Sendo assim, a primeira regra
geral é: precavenha-se. Faça o melhor
que pode para ser impossível alguém
cometer um estupro. Aja com sabedoria
e, o que é mais importante, com a Minha
bênção. Isso chama-se fazer a sua parte.

84. Há também as ocasiões quando
você ou por falta de sabedoria ou por
não ter como se precaver, coloca-se
numa situação desagradável. Às vezes,
quando isso acontece, é preciso ficar o
mais calma possível, pelo menos na sua
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mente. Nestes dias perversos e deprava-
dos como os de hoje, os homens são
capazes de qualquer coisa. Suas mentes
e corações se corromperam, e a sua rea-
ção varia muito, portanto não tenho con-
dições de lhes dar um conselho genérico
e afirmar que devem se entregar ou re-
sistir e gritar. Mas seguem-se alguns pon-
tos a ter em mente:

1) O mais importante hoje em dia é
ficar o mais calma possível e pedir-Me
para lhe mostrar o que fazer. Talvez sin-
ta que o atacante está sozinho e apenas
procura companhia, e poderia até con-
vencê-lo a ficar mais calmo. Ou talvez
observe que ele tem sérios problemas
mentais que o incapacitam de racioci-
nar. Nesse caso, se der, talvez seja me-
lhor gritar, desvencilhar-se e correr. Mas
você nunca estará completamente pre-
parada para uma situação assim, então
precisa adquirir a reação automática de
recorrer a Mim quando vir-se em apu-
ros, e receber orientação no mesmo
instante.

2) Às vezes as mulheres — principal-
mente as mais jovens — pensam que são
mais fortes do que são na realidade.
Apesar de algumas mulheres serem mais
fortes do que outras, existe uma grande
diferença entre a força de uma mulher e
a da maioria dos homens. Existem ho-
mens que são extremamente fracos e que
uma mulher mais forte poderia enfrentar,
mas normalmente não é assim. Só por-
que você consegue derrubar um ou ou-
tro rapaz de vez em quando numa brin-
cadeira, não significa que tenha condici-
onamento físico para resistir a um ho-
mem de força mediana que venha a ata-
cá-la. Na verdade, em alguns casos, o

homem poderia até ficar bem irritado e
querer causar-lhe dano físico.

3) Você talvez consiga lutar e se des-
vencilhar, mas, para o seu próprio bem,
não pense que, porque viu em filmes ou
em histórias exageradas, que vai apren-
der alguns pontapés e conseguir deixar o
homem no chão pedindo água. Pode se
meter em muito mais encrencas do que
teria se metido, caso tente enfrentar um
atacante, principalmente se ele estiver —
aparentemente ou não — armado com
uma faca ou revólver. Os homens, mais
do que nunca, não têm medo de machu-
car uma mulher fisicamente, principal-
mente se seu orgulho ficou ofendido.

4) Se decidir usar a força, talvez seja
melhor concentrar-se em simplesmente
gritar e tentar se desvencilhar, em vez de
enfrentar a pessoa ou pessoas que a es-
tejam atacando.

5) Como lhe disse, é preciso estar em
sintonia com o Meu Espírito. Talvez até
se encontre numa situação em que pode
testemunhar para o assaltante, ajudá-lo a
se acalmar e pensar melhor. Mas isso só
poderá ser feito se você estiver se contro-
lando e pedindo-Me ajuda o tempo todo.
É natural ficar morrendo de medo numa
situação assim, mas se tiver o hábito de
recorrer a Mim nas mínimas coisas, a sua
primeira reação numa situação traumáti-
ca será ouvir o que Eu tenho a dizer. As
Minhas Palavras lhe darão a força e a paz
que precisa numa situação assim, e a
capacitarão a fazer o necessário para
escapar em segurança — quer seja preci-
so testemunhar para o homem, tranqüili-
zá-lo de alguma forma, fazer algo para
ele deixá-la em paz, ou desvencilhar-se e
fugir.

85. Mas acima de tudo, e repito,
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você precisa saber que a protegerei,
pois é Minha filha. Poderei protegê-la
ainda mais se permanecer no centro da
Minha vontade. Qual é a Minha vonta-
de? É o que lhe mostrei para ser e fazer.
É estar juntinho de Mim, comunicando-
se Comigo antes de ir pra cá ou pra lá, e
dar ouvidos aos Meus avisos. Meus
queridos, são essas as sombras das
Minhas asas, e formam um escudo im-
penetrável. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

CONSIDERE OS EFEITOS ...

Mamãe:
Esta é uma mensagem interessante

que o Senhor deu sobre orar quanto ao

que diz a alguém, ou sobre compartilhar
profecias pessoais. É muito importante e
muito bom dar um passo além para se comu-

nicar de forma mais profunda com as pessoas
que ama e com as quais vive e trabalha. É
imprescindível! É um dos seus deveres para

com o seu casamento maior. Como o Senhor
diz, gera união. E compartilhar com outros o
que você está passando, também faz bem

para o seu espírito. Ajuda a mantê-lo humilde,
pois pode receber oração e evitar que se
torne farisaico, porque é humilhante ter que

admitir os nossos erros.
87. Mas existe um equilíbrio no que

você diz, porque se não disser em oração,

pode causar muito dano ou prejuízo, ou
escandalizar alguém e dar uma grande
batalha à pessoa. Por isso é tão importante

perguntar ao Senhor antes de dizer algo. Ele
quer que você seja franco, sincero e que se
comunique, e provavelmente lhe dará luz

verde, mostrando que seria bom comunicar

seja o que for. Ele provavelmente também lhe

dará uma dica ou orientação sobre como
apresentar, ou sob que ângulo deve abordar e
em que momento. Isso pode fazer uma gran-

de diferença na reação da pessoa e no fruto
que vai dar!

88. Quando se trata de um cônjuge

ou um bom amigo, é delicado saber exa-
tamente o que contar. Você talvez esteja
tão acostumado a contar tudo que até pare-

ça falta de lealdade pensar em omitir algo,
ou em perguntar ao Senhor como contar.
Essa não é a atitude certa. O princípio de

consultar o Senhor ainda se aplica, e acho
que se experimentarem, verão que facilitará
a sua comunicação, que será mais agradável

em todos os sentidos — e não incomoda o
mínimo que seja a sua sinceridade ou grau
de amizade.

89. Na verdade, você provavelmente
verá que estarão mais unidos e íntimos
do que nunca, porque não terão que se

“recuperar” de mal-entendidos, ou não haverá
problemas por causa de algo dito da maneira
errada, no momento errado, ou que poderia

simplesmente não ter sido mencionado na-
quela hora. Nem eu nem o Senhor estamos
dizendo que deva ocultar coisas de seus côn-

juges ou entes queridos. Mas ter um meio-
termo quando se trata de contar algo a al-
guém é uma lição muito valiosa que pode

poupar tanto a você como a outros, muitos
pesares. E mesmo com o seu cônjuge, prova-
velmente de vez em quando o Senhor lhe

mostrará que é melhor não dizer algo, porque
causaria uma mágoa desnecessária, faria al-
guém duvidar ou simplesmente não daria

bom fruto. Se pedir, o Senhor o ajudará a ter
sabedoria!
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Jesus:
É importante ter boa comunicação e

ser aberto e franco com as pessoas, con-
tando o que sente, sem esconder nada. É
muito fortalecedor, edifica a fé e inspira
compartilhar coisas que ministram fé,
confiança e ânimo. Quando você diz o
que sente e pensa, e conta as lições que
está aprendendo, ficam mais unidos e
com um relacionamento mais profundo.
Se você agir num espírito de fé e de sabe-
doria, isso é uma fonte de encorajamen-
to. Compartilhar suas lições também
ajuda a ensinar e passar para outros tudo
o que você aprendeu.

91. Existe, porém, um meio-termo
quando se trata de contar as coisas, pois
nem tudo tem que ser compartilhado. Se
algo estava relacionado apenas a você,
não deve ser contato a outros, pois pode-
ria gerar desencorajamento, dúvida ou
ter um efeito negativo em alguém. Às
vezes é mais sábio e amoroso deixar de
contar certas coisas a alguém se for ferir
a fé da pessoa ou suscitar dúvidas ou
questionamentos. Eu talvez lhe permita
tomar conhecimento de algo porque
você tem a fé para isso, é forte espiritual-
mente, tem uma forte conexão Comigo e
não vai abalar a sua fé. Mas uma outra
pessoa talvez esteja passando por provas
que você nem imagina. Ela talvez esteja
mais fraca espiritualmente naquele mo-
mento, e se estiver enfraquecida assim,
seria mais prudente poupar-lhe certas
informações.

92. A única maneira de saber o que
compartilhar e não compartilhar é Me
perguntando primeiro, e Eu lhe direi.
Não presuma que está bem contar tudo

só porque a pessoa é sua amiga. Ore,
pergunte-Me e deixe-Me lhe mostrar o
que deve dizer. Consultar-Me antes de
contar algo que poderia abalar ou preju-
dicar um amigo, é uma demonstração de
amor e de maturidade espiritual. Talvez
não soubesse que abalaria a pessoa, mas
Eu sei, e se Me perguntar, Eu lhe direi.

93.  Existem algumas coisas que é
melhor não dizer até mesmo ao seu côn-
juge, principalmente se você sabe que
magoaria a pessoa, que a distrairia no
seu trabalho ou que a desanimaria. Às
vezes lhe mostrarei que deve esperar e
contar numa outra ocasião.

94. Você precisa Me perguntar antes de
contar algo a alguém, para ter certeza que
é o que Eu desejo, e que terá o efeito certo,
não um efeito negativo na pessoa. Eu lhe
mostrarei claramente e lhe direi porquê.
Eu lhe mostrarei o que compartilhar.

95.  Por amor às pessoas e à sua con-
dição espiritual, você tem o dever de
orar e Me perguntar sobre o que lhes
dizer. Não é prudente ou amoroso sim-
plesmente dizer o que quer, contar tudo,
porque às vezes é errado, e pode ter um
efeito negativo. Se estiver em dúvida
quanto a compartilhar algo, peça-Me
para confirmar e lhe direi o que fazer.

96. Quando se trata de contar suas
profecias pessoais a outros, repito que
deve primeiro Me perguntar se desejo
que uma certa profecia seja passada a
uma certa pessoa. Deixe-Me lhe mostrar
o que fazer. É importante verificar Comi-
go tudo o que diz às pessoas, pedir-Me
orientação nas suas conversas e no que
diz, para não agir com a mente carnal,
que poderia prejudicar ou escandalizar
alguém. (Fim da mensagem de Jesus.)
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MORRENDO DE MEDO DA TRIBULAÇÃO?

P:
Sabe como estamos vibrando em

pensar na volta de Jesus, e esperando o
Arrebatamento? Mas sinceramente, eu não
gosto muito de pensar em passar pela Tribula-

ção e isso não me inspira absolutamente
nada. Isto é ruim? Talvez outras pessoas tam-
bém se sintam assim.

Jesus:
 A Tribulação não vai ser uma época

de grande tormento e derrota como
muitos imaginam. Haverá algumas tortu-
ras de vez em quando, alguém que mor-
rerá por amor ao Meu nome. E isso será
mais comum já no finalzinho, quando o
maligno regime do AC piorar e ficar ain-
da mais vil e louco para acabar com os
Meus filhos. Mas no caso de vocês que
Me seguem de perto, essas ocorrências
serão poucas, porque estarão Me seguin-
do e confiando em Mim.

99. Poderão ouvir a Minha voz, então
não cairão em muitas das armadilhas
que o Inimigo vai armar para vocês. É
verdade que alguns serão martirizados
por amor a Mim, mas se considerarem o
período total e virem da Minha perspec-
tiva, será uma ocasião de grande triunfo
para os Meus filhos, principalmente para
os que Me amam intimamente — vocês,
da Família.

100. Mesmo que alguns caiam, sejam
espancados e mortos, mesmo que caiam
pelos valados, a maioria estará testemu-
nhando com grande força até o Fim. Al-
guns morrerão como testemunhas, para

servir de testemunho, mas não será em
vão, haverá uma boa razão para isso. Os
que vieram para o Céu antes dos outros,
virão porque sei que na morte serão um
testemunho maior ainda do que em vida.
Só trarei as pessoas para cá quando o
término do seu serviço na Terra for um
testemunho ainda maior do que se conti-
nuassem vivendo por fé e lutando.

101. Nem todos vão sofrer os males
do mundo. Na verdade, muitos poucos
vão sentir a mão do Inimigo sobre eles, e
os que sentirem, estarão envoltos na Mi-
nha graça e no Meu amor. Eu não os ten-
tarei além do que podem suportar, e esta-
rei com eles nos momentos mais difíceis.

102. Aqueles que terão o enorme
privilégio de dar suas vidas por Mim
serão grandemente honrados. Serão
como heróis de guerra voltando do cam-
po de batalha. Uma grande recompensa
os aguardará aqui, por estarem dispostos
a entregarem-se totalmente a Mim sem
reterem nada, nem mesmo sua vida.

103. Para aqueles que têm um certo
receio de passar por esse período de
tribulação, digo o seguinte: A Grande
Tribulação será um período em que tes-
temunharão mais do que nunca. Os mi-
lagres serão maiores do que nunca, os
testemunhos mais incríveis. Vocês terão
mais ousadia do que nunca, Me ouvirão
com mais clareza, Me seguirão mais de
perto do que nunca e testemunharão
muito mais!

104. O mundo vai tremer e se abalar
à sua presença! Saberão que possuem
um poder maior e que são Meus mensa-
geiros. Tremerão de medo, sabendo que
concedi-lhes grandioso poder. Eles é que
sofrerão tormento quando Eu começar a
julgá-los. Vão ranger os dentes, implorar-
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lhes por misericórdia. Vocês sairão desse
período da História como exemplos bri-
lhantes do Meu poder e da Minha vitória
contra as trevas. Os que estão mais próxi-
mos de Mim serão os líderes e coman-
dantes de grandes multidões dos Meus
filhos que se levantarão com vocês con-
tra o Anticristo. Ficarão ao seu lado e
vocês orientarão as tropas.

105. Não deveriam recear ou temer
essa ocasião. Deveriam ficar ansiosos
por ela, pois será a sua melhor hora, que
toda a criação desejava ardentemente
testemunhar e participar. Vocês são os
jogadores na última e melhor cena do
Tempo do Fim! Serão participantes, na
carne, desses momentos que os Céus
esperam excitadamente, e vocês também
deveriam estar excitados!

106. Brilharão como faróis possantes
— faróis incidindo a luz da Minha salva-
ção sobre o mundo naufragando. Vocês
serão os salvadores, e os seus inimigos
serão como pó e cinzas sob os seus pés.
Vocês se levantarão com um poder que
não lhes é peculiar, pois será o Meu po-
der. Se levantarão e ficarão firmes com
grande ousadia, contra os inimigos do
Meu nome, e os farão recuar, vão aterro-
rizá-los e fazê-los correr de medo da
Minha grande força.

107. Vocês terão um poder muito
além do que conseguem compreender
no momento. Até agora vocês têm sido
oprimidos, abusados e caluniados diante
das nações. Mas nessa época serão como
um pesadelo horrível na noite para as
forças do mal. Acalmarão mares rugindo
ou os levarão a um frenesi, dependendo
da necessidade. Secarão os céus ou cau-
sarão temporais que cairão sobre os ím-
pios de modo que serão levados pelas

ondas do Meu poder.
108. Invocarão fogo dos Céus para

consumir aqueles que os enfrentarem, e
Eu contenderei por vocês! Vocês Me verão
levantar com furor, julgando aqueles que
ousariam tocar a Minha noiva. Eu os atin-
girei com um poderoso cajado. Eu os es-
miuçarei diante dos seus olhos e lançarei
sobre as suas próprias cabeças a ira que
sentiram, e vocês serão os vitoriosos.

109. Talvez não entendam o seu pa-
pel nestes Últimos Dias. Talvez estejam
olhando a peça do lado avesso. Não vão
ser fracos, insignificantes nem oprimi-
dos. Serão poderosos e estarão bem à
vista, como se fossem pontos de energia
do Espírito do Deus vivente! Eles treme-
rão diante do seu nome e se desvanece-
rão de terror, pois vocês estarão trans-
bordando com o Meu Espírito!

110. É por isso que o Diabo os com-
bate tanto no momento, pois sabe o que
vão se tornar! Ele sabe muito melhor do
que vocês, a grande ameaça que serão
para os planos dele. Talvez se conside-
rem insignificantes, débeis e  frágeis, mas
Eu os considero poderosos, fortes e
grandiosos. Vocês não têm força própria,
sendo assim  são a maior força do uni-
verso, porque estão abertos e receptivos
à Minha força. Terão consigo a autorida-
de que o Meu nome concede.

111. Serão dotados da Minha autori-
dade e poderão pedir reforços, causar
tribulação e lidar com os que tentarem
prejudicá-los. Serão os Meus represen-
tantes na Terra, manejando um poder
maior do que os maiores poderios milita-
res que já existiram. As suas palavras não
serão oratória política. Elas efetuarão
transformações. Vocês serão Meus embai-
xadores neste mundo, embaixadores que
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poderão pedir qualquer coisa, qualquer
coisa, em Meu nome. Poderão fazer qual-
quer coisa através de Mim. Serão vitorio-
sos não só no espírito, mas também no
físico, porque ninguém poderá encostar o
dedo em vocês, muito menos tirar-lhes a
vida, a menos que seja a hora certa, de
acordo com o Meu plano, para um de
vocês voltar para casa e receber a sua
recompensa celeste. Eles não terão abso-
lutamente nenhum poder sobre vocês.

112. Durante toda essa crueldade e
tirania, vocês não serão galhos caídos, mas
sim varas de ferro que se oporão e resisti-
rão, proclamando a verdade à Terra! Aque-
les que tentarem prejudicá-los verão que
só terão prejudicado a si mesmos.

113. Alguns Eu levarei a um grande
arrependimento, mas no caso dos obsti-
nados, Eu os destruirei e arruinarei. Vo-
cês terão o poder para julgar as forças do
mal e decidirem a sua sina. Serão os
Meus representantes na Terra, e agirei
poderosamente através de vocês. Rece-
berão permissão para agir dentro da
Minha orientação.

114. Portanto não temam achando
que será um período de derrota, porque
prometo-lhes que não será. Prometo-
lhes que será a melhor época de todas,
sendo que esta “era de ação” é apenas o
princípio de tudo isso. O seu nome será
reverenciado, e o mundo saberá quem
representam, e não poderão encostar o
dedo em vocês sem a Minha permissão.
Aqueles que lutarem contra vocês serão
enfrentados. Aqueles que blasfemarem
verão suas línguas secarem-se dentro de
suas bocas. Aqueles que os combaterem
serão combatidos por legiões celestes.
Os que os atormentarem serão atormen-
tados dia e noite pelas Minhas mãos, em

justa vingança. O Senhor dos Exércitos,
Ele é que vai convosco. Ele lutará por
vocês, e ficará firme a seu favor. O Nome
do Senhor é uma torre forte. O justo cor-
re para ela e está seguro.

115. Não temam, Meus rebanhos, pois
o seu Pastor tem poder para salvar, livrar e
proteger as Suas ovelhas. Eu farei de vocês
representantes do Meu poder na Terra,
representantes de Deus nessa Terra. Os
que os rejeitarem estarão rejeitando a
Mim. Aqueles que os desprezarem estarão
desprezando a Mim. Aqueles que os com-
baterem estarão combatendo a Mim. Eu
recompensarei o mal, julgarei as nações
de acordo com sua atitude em relação a
vocês. Vocês serão a fortaleza do Meu Espí-
rito nesses Últimos Dias. As pessoas os
chamarão de “os vencedores sobre as na-
ções”, e tremerão ao ouvirem o seu nome!

116. Vencedores da Terra, o seu dia se
aproxima. Fiquem firmes em Mim, e
ofereçam a este mundo a sua última
chance de arrependimento. Se os rejeita-
rem, estarão rejeitando a Mim, porque
fui Eu que os enviei. Lutarei a seu favor,
amadas noivas, e em vocês estará con-
centrado o Meu poder na Terra. Serão o
Meu ultimato, a última chance para o
mundo. Aqueles que os aceitarem, e com
isso estarão aceitando a Mim, viverão.
Aqueles que os rejeitarem, e com isso
rejeitarão a Mim, perecerão. O destino
das nações depende de como os tratam.
Vocês têm poder para fazerem o que
acharem melhor. Terão a Minha força.
Serão conhecidos como os que estão
mais perto de Mim na Terra, os Meus
amores, os “luzeiros” nos dias de trevas
por vir. Vencerão o mundo, vitoriosos na
vida e na morte — vencedores! (Fim da
mensagem de Jesus.)


