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Querida Família,

Amo vocês! Durante a Celebração 2000, o
Senhor revelou que estávamos vivendo na

era de maiores milagres. Na época, recebemos
uma nova unção. E na Celebração 2001, recebe-
mos os incríveis dons de uma maior fé, o poder
para superar, o conhecimento de que não há
impossibilidades para nós e as chaves do Rei-
no foram entregues a cada um de nós. Nesta
próxima e fascinante mensagem, ficaremos sa-
bendo mais sobre essas chaves, seu poder, e o
papel que desempenham na realização dos mi-
lagres que faremos nos dias por vir.

Os guardadores do poder
2. (Jesus fala para o canal:) Primeiro Eu

vou descrever o que permiti que você visse quan-
do escutou esta celestial “Canção da Vitória”.
Quando as primeiras notas da canção soaram
nas caixas de som, seus olhos se embaçaram e
começaram a arder — não por causa de lágri-
mas, mas porque Eu abria seus olhos para o
mundo do espírito. A sala começou a ficar uma
nuança de azul, da luz que entrava pelos cantos
da sala, como se uma parede o cercasse. Quan-
do começaram as palavras da canção, a parede
começou a se mover, lenta e graciosamente,
ondulando como água, como se algo estivesse
preso lá dentro.

3. Aí, quando chegou ao estribilho, a “pa-
rede” tomou a forma de muitas mulheres con-
dutoras do Meu poder. Seus braços se ergueram
em louvor, e suas mechas de cabelo louro se
levantaram quando elas se jogaram para trás.
Fontes sensacionais de luz saíram de seus pei-
tos aos jorros e foram lançadas sobre todos os
sentados na sala. Você teve que fechar os
olhos porque era demais para se olhar. Mas o
que viu depois foi que cada uma das lindas
criaturas azuis ficaram de pé atrás de alguém,
como se cada uma tivesse escolhido uma
pessoa. Com o final da canção, sua visão se
fechou neste quadro e voltou à sua dimen-
são.

4. Esses seres são guardadores das fon-
tes de poder do Céu. São uma ramificação da
Minha mente e do Meu poder. São muitas,
mas ao mesmo tempo são uma, e seu único

objetivo é proteger o poder de Deus. Como uma
nuvem, esses seres de energia divina desceram
sobre a sala onde vocês estavam reunidos, como
no dia de Pentecostes. Ao Meu comando, elas
liberaram o fogo da fonte de energia do Céu
sobre cada um de vocês, dando-lhes uma cone-
xão e acesso diretos a todo o poder do Céu.

5. Dei a cada um de vocês as chaves do Céu
e do Inferno — o poder do Céu e domínio sobre
o Inferno. Não são chaves palpáveis, físicas;
todavia, é um aumento do Meu poder em vo-
cês. Para usar essas chaves, é preciso ter fé,
sabedoria e um poderoso campo de proteção
ao seu redor. Portanto, aos lhes dar as chaves,
envio esses guardadores que transferirão o
poder a vocês e ficarão ao seu lado como prote-
tores extras da porção do Meu Espírito que lhes
confio. Através deles, Eu também os ajudarei a
aprenderem a alargar a sua fé e usarem este po-
der nos dias por vir. Depositem sua confiança
nesses seres, pois contêm os segredos do po-
der do Céu. Estão diretamente conectados à
Minha mente, que comanda essas fontes de
poder.

6. Através do poder da oração, do poder de
Me amar e do poder do louvor, terão poder para
ordenar que todas as forças do mal sejam pre-
sas por um tempo, para operar milagres em Meu
nome, para usar a Minha vontade para lutar por
vocês nas batalhas. Vocês não têm idéia do tre-
mendo poder que foi posto à sua disposição!
Ao crescerem em fé e em Mim, preparem-se para
se maravilhar com os milagres que farei por vo-
cês . (Fim da mensagem de Jesus.)
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7. (Mamãe:) Seguem-se várias outras men-
sagens fascinantes que falam mais sobre o po-
der das chaves. São também um apelo do Se-
nhor para que comecemos agora a reconhecer,
praticar e afiar a nossa capacidade de acessar o
poder que nos é dado pelas chaves. Todo este
conceito é muito impressionante, e pode ser
bastante confuso se tentar descobrir precisa-
mente o que está acontecendo e como. O Se-
nhor está tentando nos ajudar a entender o
máximo possível, mas também devemos perce-
ber que estamos entrando numa dimensão nova
e inexplorada do mundo do espírito. É uma nova
verdade e carne pesada, e parte da nossa com-
preensão só virá por fé ao aceitarmos, acredi-
tarmos e fazermos o que o Senhor diz. É claro
que não podemos esperar compreender tudo
logo de cara. Alguns aspectos desta revelação
ainda são um mistério, da mesma forma que al-
gumas das verdades que o Senhor revelou a
Papai não eram completamente claras, pelo me-
nos não quando ele as recebeu.

8. Mas, uma coisa sabemos com certeza; o
fato de recebermos as chaves do Reino é um
acontecimento importante e deveria mudar as
nossas vidas. Deveríamos estar cientes deste
poder e começar a aprender sobre ele, nos fami-
liarizarmos com ele, e usá-lo. Oro para que as
mensagens adicionais do Senhor nesta série de
Cartas ajudem a preencher alguns dos detalhes
e continuem a esclarecer por que o Senhor nos
deu essas chaves e o que devemos fazer com
elas.

Uma pequena revisão de
“As Chaves do Reino!”

9. Como já se passaram alguns meses des-
de a Celebração 2001, quando leram “As Cha-
ves do Reino”, incluirei alguns trechos da BN
para revisarem rapidamente.

(Jesus fala:) Se estenderem a mão
agora mesmo para receberem, Eu os
ativarei, dando-lhes acesso ilimitado ao
poder completo do Céu. Agora quero lhes
dar acesso completo às chaves do Rei-
no, pois é disso que precisam para com-
pletar a missão que têm pela frente. ...

Quando disse aos Meus primeiros
discípulos que lhes daria as chaves do
Reino, também estava falando com vo-
cês, Meus filhos de David no Tempo do
Fim, pois sabia que precisariam delas e

que seriam dignos devido à sua fé. ...
Dou as chaves do Reino dos Céus a

vocês. Será feito segundo a sua fé. Este
presente é incrível e assombroso, então
aprendam a usá-lo com sabedoria.

Os Meus filhos nunca tiveram tanto
poder ao seu dispor como estou lhes
dando agora. Pedro, os primeiros discí-
pulos, os Meus fiéis profetas e grandes
homens e mulheres da fé ao longo das
eras não tiveram tanto poder. A vocês,
Meus fiéis dos Últimos Dias, é dado pos-
suir os novos códigos que não eram úteis
antes, porque não havia necessidade.
Agora, porém, justifica-se, pois vocês fa-
rão maiores obras do que Eu. ...

Todo o poder lhes é dado, e todo o
poder do Céu foi aumentado nestes Últi-
mos Dias! O poder sempre esteve dentro
de vocês, mas podem acessá-lo agora
mesmo: será feito segundo a sua fé.

As forças do mal também se intensi-
ficaram. Elas os cercam, estão em todo
o lugar tentando manter as pessoas no
cativeiro e na escuridão. Mas o poder de
vocês se multiplicou. Vocês têm poder
para libertar os cativos. Têm poder para
superar todo o mal. As chaves lhes con-
cedem liberdade, vocês são livres. Por-
tanto comecem hoje mesmo a utilizar este
poder que ponho nas suas mãos; usem-
no sabiamente e em oração; entrem e cla-
mem vitórias. Para vocês não existem
obstáculos. Eu não falharei em fazer a
Minha parte desde que continuem a fazer
a sua.

Este é o seu dia! Agora lhes dou todo
o poder no Céu e na Terra; seja-vos feito
segundo a vossa fé. Ele está ao dispor
dos que seguirem de perto. Acessem-no
tanto quanto necessário, exercitem-no,
espalhem-no, usem-no para atrair as
pessoas a Mim e para cumprir o plano
que lhes apresentei. (Fim de trechos da
CdM 3318:31-37, BN 922.)

10. (Mamãe:)  Segue-se mais do nosso
grande Pastor e Marido sobre este dom mara-
vilhoso — o que ele significa, como podemos
usá-lo e o que ele pode fazer. Há tanto o que
aprender, mas cada mensagem que lemos nos
ajuda a entender um pouco melhor. Dia após
dia, nos tornaremos mais adeptos a usar e apro-



4

veitar ao máximo o poder das chaves!

Use as chaves!
11. (Jesus fala:) Vocês deram um passo por

fé, não duvidando. Vocês Me seduziram, excita-
ram e agradaram em obediência, humildade e
amor. Sua recompensa, Minhas queridas noi-
vas, é a ativação completa das chaves do Reino
que coloquei em suas mãos.

12. Agora, Meus amores, vocês são res-
ponsáveis pelo uso delas. O que farão com este
dom incrível que lhes dei? Vão usar as chaves
para destrancar as portas e liberar o poder? Vão
se valer do poder que lhes está disponível? Vão
clamar as Minhas promessas e Me colocar à
prova? Estão dispostos, são dedicados e cora-
josos o suficiente para seguir adiante e passar
pelas portas do inexplicável. Estão dispostos a
enfrentar seus maiores temores, passar por cima
deles, e observá-los se dissiparem num vapor?
Não tenham medo de não conseguir fazer o que
lhes pedi, ou achando que é difícil demais, pois
nada lhes é impossível! Por isso, não temam,
Meu pequeno rebanho, pois Me agradou dar-
lhes o Reino.

13. Usem essas chaves com fé e serão os
heróis do futuro, até mesmo das gerações do
Céu! Eles olharão para trás, para esses dias, e
falarão dessa época com admiração e grande
respeito por vocês — Minhas noivas corajosas
e lindas que receberam as chaves do Meu cora-
ção e sugaram o poder do Céu, que fizeram obras
maiores do que Eu fiz quando estava na Terra.

14. Não se deixem enganar, quando se reu-
niram para Me louvar, seduzir e encantar, ati-
varam o poder das chaves do Reino, e o mundo
nunca mais será o mesmo. Vocês farão história
— isso Eu lhes prometo — pois uma linha foi
cruzada, e não há como voltar atrás. Sabendo
disto, avancem, e Eu os encontrarei na metade
do caminho. Saltem do penhasco do raciocínio
carnal e pisem no céu aberto da fé. Eu serei a
substância debaixo de seus pés, e os susterei.
Usem as chaves nas fechaduras, e Eu lhes darei
novas asas, que estão à sua espera.

15. Agora que têm as chaves, não fiquem
apenas observando em silêncio. Entrem na are-
na! Usem essas chaves e ganhem grandes vitó-
rias. Usem essas chaves de alguma maneira a
cada dia, para que, quando chegar a hora de
tirar fogo do céu, grande será a sua fé para fazê-
lo. Tornem-se tão habilidosos com elas que em
questão de segundos, possam destrancar os

segredos e poder do universo, e trazer à luz as
riquezas escondidas da escuridão. Vocês farão
obras bem maiores do qualquer homem, mulher
ou criança da história deste planeta, porque nada
lhes é impossível, e Meu incrível poder Celesti-
al está às suas ordens.

16. Nesta nova era, neste novo começo, nes-
te dia em que dei as chaves do Reino em suas
mãos, Eu criei uma fenda, ou o que chamariam
de uma abertura na malha que separa as dimen-
sões, permitindo assim que recebessem uma
infusão maior da energia da quinta dimensão.
Esta abertura também serve para facilitar as coi-
sas para vocês ao erguerem seus braços de fé a
Mim, com as chaves na mão, e acessarem as
coisas que não são da Terra. Nunca antes abri
assim tanto as janelas do céu, para nenhum outro
homem ou mulher, como estou abrindo para
vocês.

17. Este é o começo do cumprimento da
Minha promessa de que, nos Últimos Dias, Eu
derramaria o Meu Espírito. Sua fé e o fato de
sugarem, o fato de terem Me atraído e encanta-
do ativaram as chaves que lhes dei. E, por amor
a vocês, abri a malha muito real entre o Céu, a
Terra e o Inferno, para que, em tempos vindou-
ros, possam conhecer plenamente o poder das
chaves que lhes dei.

18. Meus queridos e preciosos amados,
quero que saibam que Me agrado muito de vo-
cês, pois quando Me conquistaram, vi que seu
amor por Mim era puro e altruísta. Eu lhes pedi
que Me conquistassem para que Eu pudesse
ativar em vocês um grande dom, e quando se
uniram para receber esta bênção, sondei seu
coração, vi que seu amor por Mim é tão grande
que teriam Me amado e conquistado desta ma-
neira, mesmo que Eu não tivesse lhes dado a
promessa das chaves. Seu amor por Mim é puro
e altruísta, e Eu os amo muito por isso. São Mi-
nhas noivas preciosas e Minha devoção a vo-
cês nunca terá fim.

19. Alguns talvez vejam grandes milagres
de imediato; dependendo da necessidade, para
outros pode demorar um pouco mais para con-
templarem a magnitude total deste poder. Mas
digo-lhes que mesmo que não vejam essas cha-
ves fisicamente, elas não são fruto da imagina-
ção de ninguém. São um dom verdadeiro para
vocês vindo do Meu coração — o cumprimen-
to de muitas das Minhas promessas a vocês.

20. Além da sua salvação e do dom do Espí-
rito Santo, essas chaves são o dom mais valioso
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e importante que já receberam, pois com elas,
todo o Céu, toda a Terra, e todo o Inferno estão
sob o seu comando! Vocês possuem tudo que
há nos mundos e tudo que há entre eles, e a seu
pedido, Eu liberarei tudo o que precisam num
piscar de olhos!

21. Quero que sua mente, seu espírito e
seu coração se acostumem à sensação do poder
que acabo de lhes dar. Pois quando se acostu-
marem usarão mais essas chaves. Devem prati-
car para se acostumarem a elas. Quando perce-
berem todo o valor dessas chaves, vão querer
usá-las freqüentemente, em cada aspecto de
suas vidas.

22. Se usarem as chaves em fé, superarão
qualquer conflito dentro de vocês quando Eu
lhes mostrar novas verdades. Pois quando o
poder dessas chaves está ativado, o Inimigo
não pode se aproximar de vocês, e a Minha luz
ficará bem clara para vocês. Ele não pode tocá-
los. Está morrendo de medo do poder dessas
chaves, pois elas serão a causa do seu fim, e ele
sabe disso. Pois vocês têm pleno poder para
derrotar tanto ele como o poder dele quando
usam essas chaves. E agora que as possuem,
posso apressar a Minha volta, e ele perderá o
seu poder e será lançado no poço do abismo.

23. Quando começarem a acessar os re-
servatórios do Céu, verão provas do poder das
Minhas Palavras se manifestarem mais em seu
coração e vida diariamente. Essas são as cha-
ves que os iluminarão. Deixem de lado qualquer
coisa que cause dúvida em seu coração ou men-
te em relação a elas, pois a verdade plena das
chaves só pode ser validada por fé.

24. A vocês que têm batalhado pelo seu lu-
gar de serviço e tido dificuldades em se con-
centrar na meta, digo-lhes para usarem essas
chaves, e receberão uma infusão do poder do
Meu Espírito que lhes mostrará o que é verdade
e o que é mentira, de modo a verem as coisas
com mais clareza e tomarem decisões sábias.

25. Usem as chaves para destravar os se-
gredos e o poder nas Minhas Palavras. Muitas
são as ilusões e mentiras com as quais o Inimi-
go tentará cegá-los, mas quando usarem essas
chaves, verão mistérios e suas soluções na
Minha Palavra que nunca viram antes.

26. Saibam por certo que estão destinados
a vencer Satanás e todos os seus capangas. Pois
as chaves não conhecem o fracasso — apenas
a perfeição e o poder das Minhas promessas.
Sigam os pressentimentos do Meu Espírito ago-

ra que estão entrando em território nunca dan-
tes pisado, pois o Espírito os guiará a todas as
verdades enquanto surfam nas ondas e enfren-
tam o vento.

27. Meus amados, vocês se tornarão mes-
tres da Luz com o desenrolar desses dias escu-
ros. Verdadeiramente, esta é a era que foi profe-
tizada e prevista há muitas eras.

28. Eu lhes enviarei uma grande bola de
fogo e luz brilhante que reluzirá e guiará as
nações! Este bola de luz clara brilhará e Maria
será a guardadora da chama. Ela a alimentará
com o oxigênio das Minhas Palavras de profe-
cia. Esta luz será um farol na escuridão, atraindo
os que buscam refúgio das horríveis tempesta-
des. Esta bola de fogo iluminará seu caminho, e
a estrada que percorrem ficará clara e iluminada
para vocês.

29. Esta luz será vista por todas as nações
e elas saberão que vocês andam Comigo. Esta
luz será um fogo consumidor e os manterá aque-
cidos nos dias terríveis e escuros. Esta bola de
luz e fogo não os queimará nem de modo algum
os machucará, pois para vocês ela é um bálsa-
mo e uma ressurreição. Mas ai de qualquer ho-
mem que ousar tocá-los quando esta chama
estiver em suas mãos, pois ela o consumirá!
Ativarão esta chama com as chaves do Reino.

30. A luz será forte e acordará as massas.
Aqueles entre os Meus filhos que reviram-se
na lama se conscientizarão do estado deplorá-
vel em que se encontram, e clamarão a vocês
por assistência, soluções, informação, encora-
jamento e salvação. Agora é a hora! O tempo
chegou! Este é o dia! Vocês são mais necessári-
os do que nunca, Meus preciosos guerreiros e
pastores. Estou esperando para colocar um po-
der tremendo em suas pequeninas mãos: todo o
poder de Deus!

31. Percebem que lhes dei comando sobre
o vento e os trovões, sobre os próprios elemen-
tos? Sabendo disso, não deixem as tempesta-
des desnorteá-los. Saiam e resgatem os perdi-
dos. O propósito das chaves é cumprir o Meu
plano de alcançar a todos os perdidos do mun-
do para que Eu possa voltar e reunir os Meus
amores para junto do Meu seio. Eu os protege-
rei se fizerem o que mando.

32. Agora concentrem-se, Meus amores.
Devem se concentrar para usar essas chaves.
Louvem, conquistem e concentrem-se. Não te-
nham familiaridade com as chaves nem as dei-
xem numa prateleira. Usem-nas!
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33. A emoção no Céu está crescendo, Meus
queridos amores, e a compreensão da visão das
grandes coisas que estão por vir está muito além
da sua imaginação. Estendam a mão e agarrem
este sonho! O Céu inteiro está apenas esperan-
do vocês se transformarem e se adaptarem a
essa nova realidade.

34. Estou contente por vocês estarem se
sintonizando às pulsações do Meu poder, e por
estarem cada vez mais sensíveis aos estímulos
apurados do meu Espírito. Continuem cientes
de Mim e se sintonizando Comigo, e Me agra-
darão imensamente, seu Marido e Amante.
Quando usarem essas chaves, ficarão cada vez
mais cientes do nosso incrível e multifacetado
relacionamento, tanto físico como espiritual.
Venham a Mim e atentem às Minhas Palavras
para conhecerem a força e a vitalidade das cha-
ves do Reino, e para aprenderem a dominar o
seu uso.

35. Meus amores, posso agora proporcio-
nar-lhes uma impressionante abundância de
informações emocionantes: sabedoria nova para
ajudá-los a operar na nova realidade na qual se
encontrarão. A alegria e o êxtase se tornarão
algo normal, e ao caminharem de mãos dadas e
lado a lado pelos dias do Fim, gradativamente
começarão a manifestar os sonhos e as visões
que tenho lhes dado, até entrarem na gloriosa
luz dos dias por vir, quando se unirão a Mim,
seu Marido e Protetor amoroso, que vela por
vocês.

36. Embora os dias logo à frente sejam dias
de uma escuridão inigualável, saibam que com
essas chaves nas mãos, verão tudo mais clara-
mente e com mais luz do que jamais viram, mes-
mo que haja escuridão em toda a sua volta. Bri-
lharão ao caminharem, guiando outros para a
luz do Meu amor. Este é um dom precioso que
derramei sobre vocês, Meus filhos do Fim.

37. Nos dias por vir, lhes ensinarei muitas
maneiras diferentes de usar as energias e os
poderes que estão agora à sua disposição. As
suas faculdades cognitivas aumentarão ao ve-
rem e vivenciarem o novo estado em que se
encontram, e saberão que sou o Senhor e vocês
são as Minhas noivas que Eu adoro.

38. Talvez encontrem maiores obstáculos
no seu caminho, pois o Inimigo não se deterá
por nada na sua tarefa de impedir e desencora-
já-los de caminhar pelo caminho estreito e aper-
tado. Ele sabe o que vai acontecer no final se
continuarem nesta estrada, de modo que colo-

cará no seu caminho coisas que parecem obstá-
culos. Eu lhes digo que elas não passam de ilu-
sões e vaidades vãs. Andem por cima das pe-
dras, pois elas na verdade não estão lá, Meus
amores. Andem também através do fogo, sem
medo nem espanto. Ao andarem, clamando o
Meu poder, serei o Seu Protetor, e andarão atra-
vés do fogo sem sequer cheirarem a fumaça,
pois nada lhes é impossível! (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

O Inimigo vai retaliar,
mas venceremos!

39. (Jesus fala:) Inicia-se uma época incrí-
vel para todos vocês na Minha Família. Verão
coisas que não achavam ser possíveis, e farão
coisas que, se Eu lhes dissesse o que são hoje,
não acreditariam que podem ser realizadas! Cada
um de vocês agora possui as mesmas chaves e,
portanto, o mesmo poder que Eu tinha quando
estava na Terra. Conseguem imaginar isso? Pen-
sem em todos os milagres que Eu fiz. Curei os
doentes, andei sobre as águas, e até ressuscitei
os mortos. Agora podem fazer todas essas coi-
sas e mais, porque Eu assim o quero. Só preci-
sam de fé para dar um passo e fazê-las.

40. O cacife foi aumentado para o bem e
para o mal, os dois lados sairão para lutar e
vocês estarão lá na linha de frente. Não podia
ter escolhido ninguém melhor do que vocês para
representar o Meu lado nesta grande e podero-
sa batalha. Talvez achem que não são fortes o
bastante, ou se preocupem que não terão a fé,
mas não temam. Acham que Eu teria escolhido
vocês para lutar esta grande batalha se não
achasse que davam conta? Essa não é uma ba-
talha que possa ser perdida, ela precisa ser ven-
cida, não há outra opção! Temos que vencer,
pois o Céu e a Terra dependem disso.

41. Sou o General desta batalha e tenho ao
Meu dispor todos os recursos do Céu e da Ter-
ra. Escolhi vocês porque são os melhores e mais
bem treinados. Têm se preparado para esta luta
há muitos anos. Passaram pelos dias de prepa-
ração, submeteram-se a Mim e tornaram-se Mi-
nhas noivas. Aprenderam a ouvir a Minha voz
claramente e a Me perguntar tudo. Todas essas
coisas fazem de vocês os melhores!

42. E agora que lhes dei as chaves, são in-
vencíveis! O Maligno vê que o tempo dele é
curto, e teme. Ele conhece o poder dessas cha-
ves, sabe o que elas podem fazer. Ele se lembra
da última vez que foi derrotado por elas, quan-
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do Eu andei pela Terra, e está morrendo de medo.
Ele não vai desistir, vai retaliar com ainda mais
força. Ele atacará de novos ângulos que ainda
não experimentou — o que para vocês significa
novas batalhas pelas quais ainda não passa-
ram.

43. Ele atacará rápido e com toda a força,
tentando nocauteá-los antes sequer de começa-
rem a usar este novo poder, porque sabe que
uma vez que perceberem o poder que têm, ele
não vai conseguir pará-los! Outra tática que vai
usar é a dúvida. Vai dizer-lhes que não têm ne-
nhuma nova unção e que o seu poder continua
igual. Dirá que ainda há bastante tempo e que
nada precisa mudar. Ele age assim porque está
assustadíssimo. Eu sei porque vejo como ele se
sente. Ele dá a impressão de que está no con-
trole e que sabe o que está acontecendo, mas
na verdade tem medo do que vocês serão capa-
zes de fazer depois que perceberem o que têm
em mãos. Sendo assim, quer roubar isso antes
de usarem-no.

44. Não lhe permitam. Fiquem fortes no
Meu Espírito e continuem usando todas as no-
vas armas que lhes dei. Foi por causa delas que
pude lhes dar as chaves, a arma mais poderosa
de todas, um poder tão forte que até abala os
portões do Inferno e incute medo no coração
de todos os ímpios!

45. Com esta arma na mão, vocês não têm
como voltar atrás; agora é tudo ou nada! Eu
lhes dei tudo o que precisam para vencer, agora
só precisam ter fé para usar o poder das chaves
e seguir em frente por Mim não importa o que
aconteça. Eu estou aí liderando a batalha, então
peçam-Me orientação. Vai ser uma batalha lon-
ga, mas prometo que vamos ganhar! (Fim da
mensagem de Jesus.)

O processo contínuo de
aproximação ou de afastamento

46. (Jesus fala:) Eu lhes dei essas chaves
do Reino para liberarem as forças do Céu e
atarem as forças do Inferno. Mas, como aconte-
ce com qualquer outra chave, é preciso usá-las.
Se Eu lhes desse a chave para um grande baú
de tesouros, ela só seria útil se a inserissem na
fechadura e a girassem, tendo então acesso a
todas as riquezas. É assim também com essas
chaves que lhes dei. São tesouros valiosíssi-
mos, pois através delas vocês têm acesso a tudo
no Céu e poder sobre o Inferno inteiro. No en-
tanto, precisam usar as chaves, caso contrário

não faz sentido possuí-las.
47. Seria tolice alguém ter a chave para

um grande tesouro, mas não a usar para pegar
tal riqueza — ou por medo de que a chave não
funcionasse, ou por medo da opinião alheia caso
o baú não se abrisse, ou por achar que não pre-
cisava das riquezas, ou simplesmente por pre-
guiça. Do mesmo modo, seria muita tolice se
vocês, Minhas preciosas noivas, não usassem
essas chaves que estou lhes dando, seja por
falta de fé, por se preocuparem achando que
não farei a Minha parte, quer seja por letargia
espiritual, ou por não estarem dispostos a fazer
os sacrifícios ou mudanças na sua vida pessoal
de modo a progredirem e mudarem.

48. Digo-lhes claramente e sem rodeios que
alguns entre vocês não terão a fé para usar
essas maravilhosas chaves do Reino. Nos últi-
mos anos, muita gente abandonou seus postos
e assumiu uma posição mais baixa de serviço, e
outras ainda farão o mesmo. Apesar desse gran-
de tesouro que estou dando, alguns não vão
querer usá-lo, ou vão duvidar do seu valor ou
poder. Neste exato momento alguns já zombam
e escarnecem. Algumas pessoas já têm pensa-
do em ir embora e até fazem planos para a sua
partida, mas estão simplesmente esperando o
momento oportuno, uma boa “desculpa”. Exis-
tem aqueles que no coração já partiram, mas
que só estão apegados ao estilo de vida porque
estão acostumados ao conforto. Já existem aque-
les que não acreditam na Palavra, que duvidam
das revelações, e que por isso não têm fé para
usufruir desses dons.

49. Isso Me entristece, mas não posso for-
çar esse grande e impressionante dom nos
Meus filhos. Eu o dou a todos gratuitamente,
pois todos merecem, mas nem todos estende-
rão a mão por fé, acreditando de verdade, para
usarem essas chaves e assim terem acesso ao
Meu poder completo. É melhor, entretanto, que
aqueles que estão inseguros ou que têm pouca
fé recuem da linha de frente, pois se não recua-
rem, só vão retardar o cumprimento da Minha
vontade. Se houver soldados de meio coração
na linha de frente, não vamos avançar na era de
ação com a velocidade e eficiência que desejo e
que desesperadamente precisamos.

50. O tempo é muito curto, e precisamos
continuar progredindo. Temos que continuar
avançando, conquistando e ganhando terreno.
Aqueles que caírem e ficarem para trás ainda
poderão servir nas Minhas tropas e ainda terão
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as chaves que lhes dei nesta era, mas só pode-
rão usá-las na medida da sua fé. Portanto, não
serão tão grandiosamente usados por Mim como
os que estiverem nas linhas de frente, comple-
tamente dedicados.

51. Tem sido um processo. Os que têm se
submetido, progredido, crescido em fé, confi-
ança e dependência de Mim nesses muitos anos,
usarão isso como mais um degrau para se apro-
ximarem de Mim e serem mais úteis. Para estes
será fácil. Para outros, contudo, não será tão
fácil, ou por não estarem se submetendo a Mim
completamente, não estarem absorvendo com-
pletamente a Minha Palavra, ou por não esta-
rem progredido como Eu queria. Por isso digo-
lhes que alguns cairão. A purificação da Família
ainda não está completa. Cada revolução, cada
revelação, cada novo progresso purifica a Fa-
mília um pouquinho mais.

52. Como foi com os homens de Gideão,
assim também será com vocês. Eu não dei a
eles apenas um teste, mas dois. Com o primeiro
teste, limpei as tropas dos temerosos e medro-
sos, e com o segundo, purifiquei-as ainda mais.
Muitas provas têm purificado vocês, e haverá
mais. Mas não se preocupem com os irmãos
que perderem, pois não estou limitado por mui-
tos nem por poucos, e até mesmo aqueles que
se afastarem, ainda serão usados por Mim de
uma outra forma. Não ficarão completamente
inúteis. Todo o treinamento que receberam virá
à tona no tempo designado, e Eu os usarei gran-
diosamente; não tanto quanto usarei vocês que
agüentaram, que vão entrar Comigo nesta nova
era usando plenamente todos os Meus dons,
inclusive as chaves do Reino. A vocês é dado
maior poder, por causa da sua fé.

53. Meus filhos de David, as chaves para o
Reino não são a última dádiva que lhes darei.
Os que agüentarem e perseverarem por amor a
Mim receberão mais dons espirituais. Ainda não
é hora de revelá-los a vocês, porque preciso
guiá-los um passo de cada vez. Saibam, porém,
Minhas queridas noivas, que se forem fiéis em
aprimorar esse novo dom de fé e se usarem as
chaves do Reino, abrirão caminho para o próxi-
mo grande dom que lhes darei. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

54. (Mamãe:) A mensagem que acabaram
de ler deveria motivá-los a continuar subme-
tendo-se, progredindo, crescendo em fé e fican-
do mais dependentes do Senhor. À medida que

absorverem profundamente a Palavra, com acei-
tação e fé, o Senhor continuará dando-lhes tudo
o que precisam para seguirem em frente e com-
pletamente dedicados nas linhas de frente. Sei
que alguns de vocês estão bem cansados da
batalha, sentem-se velhos, desgastados e sim-
plesmente fatigados. Esses sentimentos e até
as circunstâncias físicas talvez os façam achar
que não têm mais gabarito para serem soldados
desligados do mundo, vivendo a tempo inte-
gral para o Senhor. Mas não dêem ouvidos a
este raciocínio, pois não é verdade! Lembrem-
se da força da fraqueza, lembrem-se que para
nós, tudo é possível, lembrem-se do poder para
superar e das chaves do Reino! Por que acham
que o Senhor nos deu este dom de uma maior fé
e de mais poder? Porque precisamos dele! En-
tão, se estiverem se sentindo “carentes” e que
de fato mal estão agüentando, não há proble-
ma, desde que essa fraqueza os faça se agarra-
rem às chaves e usá-las.

55. Menciono-lhes isto porque não quero
que interpretem mal essa explicação do Senhor
sobre a purificação que a Família ainda sofre-
rá. Não importa se você se sente fraco, cansa-
do e desgastado. É por isso que o Senhor deu
uma maneira de superarmos as nossas fraque-
zas. Não são elas que os farão recuar das linhas
de frente — conquanto deixem o dom de uma
maior fé capacitá-los e fortalecê-los no espírito
para conseguirem perseverar.  O Senhor não pro-
cura perfeição. Ele não os avalia com base nas
suas forças, nem está retirando aqueles que já
passaram da juventude e que não têm mais re-
sistência e vigor naturais. Ele pode compensar
o seu cansaço, desencorajamento, batalhas pes-
soais, etc. Mas espera que tenham fé, que acre-
ditem.

56. Não é novidade nenhuma o fato do Se-
nhor continuar purificando a Família e reti-
rando os que deixaram de acreditar. Ele tem
usado este processo desde o começo, para man-
ter a Família forte e pura. Então não deveria ser
uma surpresa saber que mais pessoas deixarão
a Família CM ou até a Família completamente. É
um processo natural em cada novo movimento
religioso, enquanto ele permanecer revolucio-
nário, separado e intransigente com o mundo.

57. As pessoas sempre saíram da Família
por uma razão ou outra, mas no geral tem sido
em número menor do que as que entram cada
ano. Por isso a Família continuou crescendo,
florescendo, se fortalecendo e ficando mais de-
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dicada, e é por isso que continuará a ser assim
nos dias por vir. E, como o Senhor prometeu na
1a parte desta série, muitos dos novos obreiros
que teremos no futuro serão aqueles que havi-
am nos deixado, glória a Deus!

58. Vocês que quiserem permanecer nas
linhas de frente da revolução deveriam levar
este aviso a sério e entenderem como é impor-
tante estarem retos com o Senhor, cheios de fé
e da Palavra. Se fizerem isso, terão a fé de rece-
ber os dons do Senhor, não só os que Ele já
deu, mas também os que ainda vai dar. Há mais
por vir, e precisamos estar prontos. A maneira
de nos prepararmos para o futuro não é com a
nossa própria força ou por nunca termos bata-
lhas nem nos sentirmos fracos ou cansados,
mas sim por acreditarmos, aceitarmos, receber-
mos, nos submetermos e prosseguirmos por
fé!

A união no exército
59. Esta próxima mensagem aborda, sob

outro ângulo, a questão do Senhor manter a
Família pura em espírito, assegurando que os
discípulos a tempo integral sejam completamente
dedicados à causa e visão. Dessa pureza advirá
maior camaradagem.

60. (Jesus fala:) As coisas do espírito são
muito amplas e difíceis de compreender. Vocês
estendem a mão para o plano celeste e agarram
o que parece, e é mesmo, grandioso e maravi-
lhoso. Muitas vezes, porém, existe muito mais,
mas vocês só vêem uma porção do Meu poder
na revelação.

61. Seguirei de acordo com o ritmo de vo-
cês, e à medida que cada membro da Família se
esforçar para receber cada vez mais mensa-
gens do Céu, a sua fé aumentará e terão mais
visão para o trabalho. As Minhas mensagens e
revelações descortinarão novas verdades a cada
indivíduo, e a sua fé aumentará cada vez mais.
Assim se iniciará um maravilhoso círculo, vo-
cês sugando as Minhas sementes em fé e Eu
dando e honrando a sua fé enviando-lhes aqui
do plano celeste, mensagens mais completas e
importantíssimas para guiar cada um. Vocês não
vão poder parar esse fluxo, e nem vão querer
estancá-lo, pois todos que amam as Minhas
Palavras vão desejar mais verdades e terão fome
pelo alimento sólido do Meu Espírito que tanto
desejo lhes dar.

62. Não se deixem limitar pelo raciocínio

carnal. Não indaguem se algo faz sentido ou se
poderia ser mesmo verdade. Apenas suguem
as Minhas sementes e as transmitam como lhes
forem dadas. Mais tarde verão que as palavras
que lhes disse são espírito, vida, luz e verdade.
Elas alimentarão a sua alma e fortalecerão o seu
corpo.

63. Quero que cada um tenha uma conexão
forte e firme Comigo. Não quero só dar respos-
tas generalizadas, mas também respostas espe-
cíficas para cada situação. Não precisam se pre-
ocupar, achando que não vão receber nada, pois
se Me consultarem com fé plena, não falharei
em nenhuma das Minhas promessas, e lhes da-
rei o que pedirem.

64. Nestes Últimos Dias vai precisar ha-
ver confiança e um forte vínculo entre vocês. É
como quando dois soldados lutam juntos; um
confia no outro para cobri-lo e vigiar a retaguar-
da. Eles não podem duvidar, pois essa é a união
que existe no exército, uma união fraterna, um
amor inquebrantável na certeza de que um dará
a vida pelo outro. Quando manejam suas armas,
são uma equipe poderosa, um cuidando do ou-
tro, talvez até deixando o seu posto para ajudar
o outro numa luta mais difícil.

65. Assim será com vocês, Minha Família.
Se exercitarem-se no manejo da arma de profe-
cia, confiarão cada vez mais uns nos outros.
Além da sua própria habilidade, dependerão da
habilidade dos outros com esse dom. Ninguém
poderá lutar sem essas armas espirituais, assim
como numa batalha todos têm que lutar com
uma arma física, senão ficariam indefesos e seri-
am apenas um peso. À medida que todos apren-
derem a manejar as suas armas com maior cora-
gem e precisão, vocês se tornarão uma equipe
poderosa e terão condições de realizar muitíssi-
mo mais.

66. Ninguém vai querer ficar na dúvida,
sem saber se o irmão ao seu lado vai lutar com
ele ou dar meia-volta e fugir no meio da bata-
lha. Todos terão que estar aqui de todo o cora-
ção, dedicados e compromissados até o Fim.
Todos terão que assumir uma postura e decidi-
rem no seu íntimo se vão ser parte das Minhas
forças guerreiras de elite.

67. Tome uma posição hoje! Não se dei-
xe levar pelas mentiras do Inimigo. Não caia
na indecisão, na falta de dedicação ou até na
neutralidade. Se decidir só ficar no cai não
cai, e não tomar uma decisão firme na sua
alma, se ficar sem preparo por não ter treina-
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do com as suas armas, será derrubado pela
menor brisa de doutrina. Talvez tente agar-
rar-se às mudanças, talvez até queira levan-
tar a sua espada para lutar, mas não estará
preparado!

68. Portanto decidam hoje. Não fiquem aco-
modados em cima do muro, pois essa mornidão
não agüentará muito tempo, e terão que esco-
lher que caminho seguir. Não existe ponto de
parada no serviço para Mim, ou estão progre-
dindo e avançando, ou estão recuando e sendo
derrotados.

69. Avancem Comigo, o seu Comandante, e
vejam a Minha salvação! O preço vai ser alto,
mas as recompensas e felicidade obtidas por
dedicarem-se totalmente mais do que compen-
sarão. Quando virem o Meu amor e desígnio
para vocês desde o início dos tempos, chorarão
de alegria e entenderam como foram pequenos
os sacrifícios que fizeram para o bem do Meu
Reino.

70. Cumpram este chamado. Não esperem!
Levantem-se e tomem uma posição. Está che-
gando a hora e estou reunindo as Minhas tro-
pas para a batalha. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Reservado para nós,
revelado a nós!

71. (Mamãe:) Vocês vão gostar do anima-
dor simbolismo sobre o nosso chamado espe-
cial, nesta próxima mensagem.  O nosso Ama-
do também nos faz tremendas promessas. Tal-
vez queiram memorizar algumas delas sobre os
dons, poder e unção que o Senhor nos dará.
Essas promessas são verdadeiras, porque o
nosso Rei e Salvador não pode negar-Se a Si
mesmo!

72. (Jesus fala:) A Minha Palavra diz:
“As coisas que o olho não viu, e o ouvido não
ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que O
amam.” E prossegue: “Mas, Deus no-las re-
velou pelo Seu Espírito. O Espírito penetra
todas as coisas, até mesmo as profundezas
de Deus.” E uma das coisas que farei por vo-
cês, Meus filhos é justamente revelar! Eu já
lhes dei muitas revelações exclusivas, e con-
tinuarei fazendo isso.

73. Revelar é a palavra-chave. Há muitas
coisas que não revelei aos muitos que Me amam,
muitos outros cristãos, mas que vou revelar a

vocês, Meus filhos de David. Está reservado
para vocês e só vocês, através da profecia, do
ato de Me escutarem e de pararem para ouvir os
Meus sussurros.

74. Eu reservei as coisas profundas para
vocês: os milagres, as revelações, o poder, as
curas, a compreensão, a intimidade; grande fé
e ousadia; ouvir a Minha voz claramente em
profecia, e a unção para serem líderes do mun-
do no Tempo do Fim. Está reservado para vo-
cês. A tarefa à sua frente, Minha Família, é uma
vocação específica sua. Vocês cumprirão o ver-
sículo que diz: “Farão obras maiores do que
estas.” É isso que os chamarei a fazer. Os versí-
culos que leram sobre o Tempo do Fim mencio-
nando aqueles que fazem milagres e proezas são
para vocês, para quem já são chegados os fins
dos séculos.

75. Eu lhes darei a fé e a unção. Não terão
que se preocupar nem se esforçar para tê-la. É
um dom, e a receberão quando Me buscarem e
derem um passo nesse sentido, como já fizeram
tantas vezes, desde falar em línguas a testificar,
e a receber profecias. Ao desejarem isso, Eu re-
alizarei o impossível.

76. O Tempo do Fim foi reservado para vo-
cês, do mesmo modo como reservam uma mesa
num restaurante. Ligam e dizem que querem
reservar uma mesa para tal hora para um grupo
de tantos. Foi exatamente o que fiz para o Tem-
po do Fim. Chamei-os de Meus eleitos e disse:
“Reservei estes lugares no Tempo do Fim para
este grupo, os filhos de David.” É por isso que
estão aqui e estão na Família, e é por isso que
vou ungi-los e dar-lhes fé, coragem, poderes e
dons sobrenaturais que lhes pareciam inconce-
bíveis.

77. Eu aumentarei a sua fé e nada lhes será
impossível: qualquer doença poderá ser cura-
da; andarão sobre a água; subjugarão qualquer
demônio e acalmarão qualquer tempestade. Até
poderão ressuscitar os mortos quando for ne-
cessário. Acreditam em Mim? Experimentem-Me,
ponham-Me à prova e vejam que não vou negar
a Minha Palavra! Manterei a Minha promessa e
cumprirei o seu destino. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Provas de fé:
Degraus para a vitória!

78. (Mamãe:) Acho que vão gostar muito
da próxima mensagem, pois ela explica por que
talvez estejam tendo batalhas tão ferrenhas
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recentemente. Existe um propósito para tudo, e
a boa notícia é que ficará mais fácil superar as
batalhas!

79. (Jesus fala:) Isso dará início ao período
em que divulgarão as Minhas Palavras como
nunca. Sei que já ouviram isso antes, e parece
que cada ano vocês distribuem mais do que no
ano anterior. Mas como entraram na era de ação
e tenho tão pouco tempo para ajudar os Meus
filhos a se prepararem para tudo que está reser-
vado para eles e que logo lhes sobrevirá, vou
começar a derramar copiosamente, como nunca
viram!

80. E não será uma revisão do básico. Com
as novas revelações — que deverão ser publi-
cadas — vocês conquistarão novos territórios!
Cobrirão novo terreno no espírito, pois lhes re-
velarei segredos que não foram dados a mais
ninguém.

81. Motivarei todos os canais a ampliarem
a sua fé! Eles poderão Me consultar sobre o
futuro, como vocês fizeram. Coloca a sua fé à
prova, mas todos que vierem a Mim com vasos
vazios, não só serão enchidos até transborda-
rem com o que quero dar, mas também verão o
seu vaso aumentar devido a esse simples pas-
so de fé.

82. Assim será nos dias por vir. Pedirei
muitos passos de fé dos Meus filhos. Cada vez
que tomarem a decisão de darem um passo de
fé, a sua fé aumentará, pois ativarão a unção
para receberem mais fé. Está embutido em cada
um, como prometi. Mas a única maneira de ver
essa promessa se cumprir, sentir a unção e ver a
prova palpável, é usando-a.

83. E é exatamente por isso que colocarei a
fé de cada um de vocês à prova. Testarei a sua fé
repetidamente de modo a terem oportunidades
de exercitá-la nos aspectos em que ela precisa
ser fortalecida. Os que são fortes num certo as-
pecto, não terão tantas provas nesse aspecto.
Mas serão colocados à prova em qualquer as-
pecto no qual a sua fé esteja fraca ou precise
ser fortalecida. Será feito apenas para ensinar
cada um de vocês a ativar a sua unção, a usar o
dom de fé e a superar dificuldades e impossibi-
lidades.

84. Se a prova fosse fácil e você fosse co-
locado à prova num aspecto em que é tarimba-
do ou que é um ponto forte seu, não seria uma
impossibilidade. Só é uma impossibilidade
quando é impossível visivelmente! Eu lhe da-

rei impossibilidades para superar, com o pro-
pósito de fortalecê-lo. Não é um castigo, puni-
ção ou sinal de que está fora da Minha vonta-
de. Pelo contrário, é um sinal de que você é
uma das Minhas noivas do Tempo do Fim que
recebeu o dom de ter mais fé, a unção para
superar impossibilidades e, por isso, estou
colocando-o nessas situações para que apren-
da a usar essa unção e a colocar essa fé em
ação.

85. Nos dias que em breve virão, a sua fé
será testada pelo Maligno. Permitirei isso como
testemunho do Meu poder, um testemunho do
grau da sua fé e do poder para superar que o
Meu Espírito dá a cada um de vocês. Mas pre-
cisam estar prontos para essas grandes pro-
vas. Deixarei a fé de cada um ser realmente
colocada à prova. Essas provas virão de ma-
neiras novas e variadas, mas sempre com o
propósito de ensiná-los a exercitar o dom que
lhes dei.

86. Meus canais serão postos à prova quan-
do Eu falar e derramar sobre eles as Minhas
mensagens. Meus filhos serão colocados à pro-
va quando Eu der novas revelações. Haverá
mais acusadores falsos, cujas palavras porão
à prova a fé de certas pessoas. Eu lhes pedirei
para darem novos passos de submissão ou de
crescimento na sua vida pessoal. Alguns en-
frentarão batalhas de vida ou morte com doen-
ças, as quais permitirei para que possam supe-
rar com o Meu poder sobrenatural. Em alguns
casos, chamarei os seus amados para Casa para
ajudarem aqui deste lado, e os que continua-
rem aí terão que enfrentar provas de aprende-
rem a perseverar e a confiar em Mim. As pro-
vas serão muitas e variadas, mas em cada caso,
o propósito essencial será o mesmo: fortalecer
a sua fé e ensiná-los a superar, ativando o seu
dom de fé.

87. À medida que aprenderem a superar, a
prova seguinte será mais óbvia e vocês a supe-
rarão com mais facilidade, porque a fórmula
será a mesma cada vez. Eu já expliquei o básico
nas mensagens para a Celebração de 2001, e
darei mais conselhos específicos, dos quais pre-
cisarão nos dias por vir. O processo ficará mais
claro com cada prova que enfrentarem, até os
seus músculos da fé estarem fortes e exercita-
dos, e poderem usá-los sem hesitação. Cada um
de vocês será como um lutador profissional, um
de Meus comandos, habilitado e treinado para
qualquer ocorrência e pronto para os dias mais
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escuros que o mundo já viu.
88. Não devem temer nem ficar apreensi-

vos, mas é o começo da purificação, do alveja-
mento, da preparação de cada um dos Meus
santos e heróis da fé que serão o Meu mostru-
ário para o mundo. Cada um será chamado para
realizar milagres. Cada um de vocês terá que
estar pronto, com a fé exercitada e firmemente
apoiados no alicerce da Minha verdade, na
Minha Palavra, e com total confiança no Meu
amor. Nos dias por vir não poderão questionar
nem hesitar. Seus reflexos terão que ser como
um raio! E a sua armadura será vital: o escudo
de fé, da fé para superar, da fé que o cercará,
protegerá, capacitará e, no final, triunfará so-
bre o Dragão, sobre o mundo e todo o poder
do mal!

89. No momento, a sua fé é pequena. Vocês
a usaram e exercitaram, mas ela é minúscula em
comparação com o potencial e a necessidade. É
por isso que enfatizei tanto o dom da fé que
estou lhes dando e as chaves do Reino, que
liberarão todo o poder do Céu se tiverem a fé de
usá-las.

90. Meus amores, é a sua fé que vai sobre-
pujar o mundo, e vão precisar dela agora. Por-
tanto não fiquem apreensivos com as provas.
Considerem-nas um meio para alcançarem a vi-
tória, obstáculos que precisam transpor, trei-
namento para fortalecê-los para a grande corri-
da. Precisarão disso em breve.

91. Quando se defrontarem com a necessi-
dade e a sua fé estiver forte e exercitada, chora-
rão de alegria pelas provas que lhes ensinaram
a usá-la, a manejá-la e a liberar o poder divino
através da simplicidade da sua fé. Não vão se
arrepender, Meus amores. Preparem-se, pois o
treinamento está começando. A sua fé será pro-
vada, e quando for, lembrem-se que são apenas
provas. Peguem as instruções que lhes dei, si-
gam-nas explicitamente e vejam a sua unção se
revelar.

92. Com cada prova, a maneira de superar
será óbvia. Não terão que imaginar ou adivi-
nhar; Eu deixarei bem claro se Me buscarem.
Quando enfrentarem essas coisas, o critério fun-
damental a lembrar é: qualquer coisa que os im-
peça ou que sequer ameace impedi-los de cum-
prir o que Eu disse ser a Minha suprema vonta-
de, é um obstáculo a ser superado! Qualquer
coisa que se encaixe nessa categoria deve ser
encarada como uma prova, uma oportunidade
de pôr a sua fé em ação, de superar, de fortale-

cer a sua fé e ativar a sua unção.
93. Cada vez que passarem numa prova, a

sua fé aumentará dez vezes naquele aspecto.
Cada vez que obedecerem e confiarem, au-
mentando assim a sua fé —dando um passo
para fazer ou acreditar —sua capacidade au-
mentará, sua unção ficará mais forte e vive-
rão com o poder do seu dom que foi ativado.
Não terão que tentar, a fé será automática.
Não terão que se esforçar para vê-la, pois es-
tará lá, forte, exercitada e pronta para ser usa-
da. As primeiras provas serão difíceis, mas
depois disso passarão a considerá-las desa-
fios. Gostarão delas, porque terão visto o Meu
poder em ação. Sentirão a sua fé crescer e ela
lhes dará um brilho, felicidade e unção que
não conheciam.

94. A sua herança, Meus amores, é justa-
mente terem a maior fé, a conexão mais forte e
a unção mais óbvia que jamais dei a alguém na
Terra! Estou pedindo-lhes que se exercitem
para isso! Foi essa a Minha mensagem na Cele-
bração de 2001! Acreditam? Ainda não viram o
cumprimento, mas cada vez, em obediência a
Mim, derem um passo para aumentar a sua fé, o
verão, sentirão e saberão que esse cumprimen-
to é verdadeiro.

95. Meus amores, este será o seu melhor
ano até agora! O seu testemunho brilhará mais
forte do que nunca. Começarão a ver o cumpri-
mento de muitas das Minhas promessas em re-
lação à Contato, verão a expansão da Família, o
novo plano que tenho para vocês, o reaviva-
mento no espírito dos fatigados, a provisão fi-
nanceira, e será apenas o começo! Vai ser gran-
dioso! Então, não hesitem! Entrem com fé plena
para clamar a terra, as promessas que dei. Esse
é o seu destino, Meus amores! Assumam-no!
(Fim da mensagem de Jesus.)

96. (Mamãe:) Deus os abençoe, queridos
amores e companheiros! Peter e eu os amamos
muitíssimo e estamos orando por vocês. Conti-
nuem lutando e acessando o poder que lhes é
de direito através das chaves do Reino!

Com amor no nosso incrível e milagroso
Marido, Mamãe


