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“CONSEGUIR”?

P:
Nos últimos anos, repetidas profecias em

novas BNs falam sobre “conseguir”. Os tópicos
variam de “se eu sinto que não consigo” a “você
consegue”, e “só usando as novas armas é que
você conseguirá passar pelos dias por vir” etc.
Da mesma forma, várias profecias dizem que os
que não seguirem o Vinho Novo e usarem as
novas armas “não conseguirão”, “cairão” ou “não
sobreviverão” durante o Tempo do Fim.

2. A minha pergunta é a seguinte: O que o
Senhor quer dizer exatamente quando usa a
palavra “conseguir”? Com o Vinho Novo que
tem saído nos últimos anos, apresentando-nos
as novas armas e preparando-nos para os dias
vindouros, basicamente cheguei à conclusão de
que eu “já era”. Não cheguei a esta conclusão em
um momento de “histeria”, foi uma conclusão
lógica. “Eu já era” em suma significa que não
sobreviverei aos dias pela frente, mas serei mor-
ta de alguma forma cruel; e se não morrer, pas-
sarei por alguma experiência pavorosa e igual-
mente grave. Não é exatamente o mais agradá-
vel dos pensamentos, e prefiro não pensar mui-
to nisso.

3. No tocante a usar as novas armas, faço o
melhor que posso, mas sei que no aspecto de
praticá-las, não chego aos pés de, digamos, as
pessoas no seu Lar ou nos WS. Portanto, com
cada novo envio que chega, enunciando os
perigos adiante e como não “conseguiremos” se
não usarmos as novas armas, fico cada vez mais
derrotista, com a atitude de: “Pois é, então eu
não tenho chance, né?” Porque, por mais que
me esforçasse para “conseguir”, o padrão ficava

cada vez mais alto — ou pelo menos era o que
me parecia.

4. Foi então que comecei a pensar: talvez a
minha idéia de “conseguir” não seja bem a ver-
dadeira definição de conseguir! O Senhor nun-
ca especificou (pelo menos não que eu saiba —
e talvez tenha me passado batido, o que é bem
possível) o que é “conseguir”. Parece, que por ser
muito abrangente, cada um tem sua própria
idéia quando este termo é usado.

5. Então, talvez eu ache que não estou “con-
seguindo” porque não estou alcançando a defi-
nição que tenho em mente; ao passo que o meu
próximo olha para mim, e ao me medir pela sua
definição de “conseguir”, pensa: “Puxa vida, espe-
ro que eu ‘consiga’ como ela!” E é por isto que
quero sinceramente saber como o Senhor defi-
ne “conseguir”. Como é que Ele mede isto? Tal-
vez eu já esteja no caminho certo para “conse-
guir”, e só não saiba. Ou talvez esteja a caminho
de “não conseguir” e também não saiba.

6. A minha sogra diz que, em sua opinião,
“conseguir” é realizar as metas em sua vida. Meu
marido sugeriu que “conseguir” seria permane-
cer no mais alto chamado do Senhor para sua
vida. Outras idéias foram que “conseguir” signi-
fica ficar na Família; ou ter uma comunicação
estreita com o Senhor; ou manter-se ativo no
serviço do Senhor; ou sobreviver os dias por vir.

7. Talvez “conseguir” seja algo individual
para cada um, e cada pessoa tenha que desco-
brir o que isto quer dizer em sua própria vida.
Não tenho certeza de qual era a minha idéia de
“conseguir”, mas seja qual fosse, certamente era
algo muito sublime e fora de meu alcance. Eu,
portanto, simplesmente me conformei com a
idéia de que não “conseguiria”, mas que seguiria
em frente enquanto desse, até a inevitável de-
vora, captura, ou sejam quais fossem as conse-
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qüências resultantes.
8. Quanto a “cair à beira do caminho”,   “cair”,

“não conseguir” ou “não sobreviver”: como
estas Cartas discutem o nosso futuro e o que
está por vir, sempre deduzi que “não conseguir”
seria algo como abandonar a nossa fé no Se-
nhor, aceitar a Marca da Besta ou ser morto.
Pensando nisso agora, eu realmente não tenho
certeza do que significa “não conseguir” — só
sei que parece assustador e algo ao qual prefi-
ro não sucumbir.

Mamãe:
Perguntamos ao Senhor: “O que Você quer

dizer quando usa o termo ‘conseguir’, como em
‘você consegue’? Como é que Você mede ‘conse-
guir’? Segue-se o que Ele disse:

Jesus:
É uma ótima pergunta! O que exata-

mente estou falando quando digo: “Você
consegue”? O que é “conseguir” e “não conse-
guir”? Esta é uma pergunta profunda, uma
daquelas que mexe com sua cabeça e estimula
sua mente. E como descobriu, minha querida,
“conseguir” pode significar diferentes coisas
para diferentes pessoas.

11. Para alguns, “conseguir” é alcançar
suas metas na vida; para outros é permane-
cer no Meu mais alto chamado para eles; para
outros é permanecer na Família e manter-se
ativo em seu serviço para Mim; para outros
seria manter uma conexão estreita Comigo; e
para outros ainda, significa sobreviver os dias
vindouros. Sim, tudo isto também é “conse-
guir”. Contudo, tenho uma explicação mais
clara e simples para você que engloba todas
estas coisas, mas conserva-se simples e de
fácil digestão, assimilação e compreensão.

12. Em você, Minha querida, aplico um
bálsamo especial de simplicidade na Minha
resposta, pois esta pergunta, embora seja boa,
profunda e a leve a refletir, tem-lhe sido um
grande peso. Quero, portanto, livrá-la do peso

desta pergunta — sobre a qual tem pensado
muito e esquadrinhado com freqüência, e que
tem aumentado em tamanho e volume com o
passar do tempo. Ela agora é uma massa one-
rosa em sua cabeça, ocupando um espaço
desnecessário.

13. Logo, aplico o bálsamo da Minha
resposta suavemente sobre sua testa, para
que a sua mente possa se ver livre desta
pergunta e, por conseguinte, você será liber-
tada, Meu amor, Minha jovem forte. Aben-
çoei-lhe com uma mente forte e perspicaz,
ágil, que pergunta, que busca, que explora e
que deseja a verdade. Mas, ainda assim, mui-
tas vezes a verdade é simples, não complexa e
complicada. Foi assim que ordenei que fosse,
pois o verdadeiro desenvolvimento mental
começa em aceitar a realidade, a profundida-
de e o poder da simplicidade e da fé. Este é
muitas vezes o maior teste para a mente car-
nal e para o raciocínio: aceitar a simplicidade
da Minha verdade.

14. Quando falo em “conseguir” e “so-
breviver” versus “não conseguir” e “cair à
beira do caminho”, o que quero dizer é sim-
plesmente o seguinte: “Conseguir” é continu-
ar a progredir, a ter a fé necessária para Me
seguir, a receber o Meu Vinho Novo e os no-
vos passos do Espírito, e acreditar neles. O
contrário, “não conseguir”, é a ausência destas
coisas.

15. Para Mim, “conseguir” é cada um de
Meus filhos continuarem a se esforçar a fim
de serem tudo que sei que cada um pode ser
— cada indivíduo continuar se esforçando
para alcançar o máximo de seu potencial,
destino e vocação. É tão simples quanto a
ilustração de uma criança segurando-se fir-
memente à Minha mão, e a outra afrouxando
sua garra a ela e soltando. Sim, amo a criança
que afrouxa o aperto e solta a Minha mão,
mas é claro que quando ela não está mais tão
perto de Mim, não posso guardá-la, segurá-la
e protegê-la tanto quanto a criança que segu-
ra a Minha mão firmemente o tempo inteiro.
Dou as Minhas bênçãos em toda a sua pleni-
tude, Minha proteção integral e Meu cuidado
carinhoso à que continua Me seguindo, segu-
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rando a Minha mão firmemente e olhando
nos Meus olhos com confiança e fé — mesmo
que seus passos vacilem e ela não saiba para
onde estou guiando. Através desse ato de fé
da parte dela — a sua fraqueza valendo-se da
Minha força — o Meu poder e unção fluirão.

16. Então, Meu amor, “conseguir” é
mais do que ter fé em Mim. Pois até mesmo
nos dias escuros por vir, muitos de Meus ou-
tros filhos continuarão a ter fé em Mim. E Eu
os amarei, proverei para eles e os usarei tanto
quanto eles Me permitirem. A fé deles em
Mim lhes sustentará, mas em muitos casos
fará apenas isto e nada mais. Eles não serão as
colunas, os faróis, que vocês, Meus amores e
noivas, serão, porque a fé deles será fraca,
diminuirá e será facilmente apagada ou abafa-
da. Em muitos casos, eles serão presa fácil
para as ondas de circunstâncias ao seu redor e
para os enganos e ardis do Inimigo. A fé deles
não lhes dará o poder, a graça e a unção espe-
cial que serão necessários nos dias vindouros
a fim de combater as forças do mal. Nesses
dias por vir, a escuridão será tão espessa que,
se fosse possível, daria para tocá-la com as
mãos.

17. Portanto, embora os Meus outros
filhos Me amem e tenham fé em Mim, como
não têm o Meu novo armamento espiritual,
nem o poder e a unção que as Minhas novas
armas trazem, as suas luzes serão tênues e
facilmente extinguidas.

18. Contudo, “conseguir” ou “não con-
seguir” não se trata apenas de sobreviver ou
não aos dias escuros por vir.  Por exemplo,
alguns de Meus eleitos — pessoas fortes e
plenamente habilitadas no uso das novas ar-
mas — ficarão na Terra por pouco tempo,
porque esta é a Minha vontade e chamado
para eles. Suas velas brilharão intensa e arden-
temente, mas serão consumidas antes que
estes dias obscuros cheguem ao fim. Ao passo
que verão outros — cristãos que sabem que
Me amam e têm fé em Mim, mas que seguem
de longe — seguirem vivendo e sobreviverem
a estes dias vindouros.

19. Está vendo a sabedoria em não jul-
gar se “consegue” ou não espiritualmente

apenas com base no fato de sobreviver ou
não aos Últimos Dias? Esses outros filhos
Meus existirão, mas não viverão nem darão
vida a outros como as Minhas noivas ardentes
e apaixonadas farão!

20. As novas armas lhe proporcionarão
grande poder e unção nos dias por vir.  Você
provavelmente não sente esse poder e unção,
e usa as novas armas por fé, mas Eu vejo
como elas trabalham no seu espírito — é uma
grande obra de fé. Na dinâmica do Espírito,
adotar as novas armas, esforçar-se por usá-
las, e continuar Comigo cada dia é “conseguir”.
E se continuar assim, continuará a “conseguir”
e ser tudo o que sei que pode ser nos dias pela
frente.

21. Há muito crescimento e poder sendo
posto à sua disposição, embora você muitas
vezes não veja isto com seus olhos ou mente
naturais. O uso das novas armas está causan-
do uma obra de fé no seu espírito, e está for-
mando uma conexão e laço entre nós que fará
com que sua luz brilhe com grande intensida-
de e ardor nos dias venturos!

22. Você Me pergunta como Eu meço se
alguém está “conseguindo” ou não? Antes de
tudo, Meu amor, Eu não meço contra nada.
Não tenho critérios nem diagramas com os
quais medir a sua espiritualidade ou cresci-
mento espiritual. Não faço isso com você nem
com mais ninguém. Você precisa acreditar
quando lhe digo que não comparo nem julgo a
sua “espiritualidade” ou “progresso” com os de
outra pessoa. Não é assim que opero. Sou um
Senhor, Mestre, Namorado, Marido e Amigo
individual para cada um de Meus filhos e noi-
vas. Não penso em outra pessoa quando estou
com você; não a comparo com outrem; não a
julgo em comparação a mais ninguém. Só
penso em você e em como posso satisfazer as
suas necessidades da melhor forma possível e
fazê-la feliz. E em como posso continuar a
fomentar e alimentar o nosso amor e conexão.

23. O Inimigo fará tudo ao seu alcance
para exagerar a altura da maçaneta espiri-
tual, para elevá-la bem acima do seu alcan-
ce. O trabalho dele é desencorajá-la de tentar
e de continuar a encarar cada dia, é fazer com
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que você olhe para si mesma e seja egocêntri-
ca. Ele não só pintará um quadro bem preto,
mas também tão espesso que parecerá abso-
lutamente inatingível, pois está tentando con-
vencê-la de que é melhor apenas desistir ago-
ra, desertar o seu posto e abrir mão de qual-
quer esforço ou tentativas de continuar adian-
te. Por favor, não dê ouvidos ao Inimigo nem
aos seus lacaios quando eles sussurrarem esta
mentira em seus ouvidos!

24. Esta batalha da “maçaneta espiritu-
al” é uma que muitos de Meus filhos travam,
uma que é como areia movediça, que amea-
ça engolir e soterrá-la. A mente e a carne
cansam e desfalecem com muita rapidez
quando sofrem ataques de mentiras do Malig-
no em relação aos Meus supostos “padrões
espirituais”. Ele sempre tenta Me retratar
como alguém que não conhece a sua estrutu-
ra; não compreende nem conhece o seu cora-
ção e alma; não Se preocupa com as suas
fraquezas e fragilidades. Que só está interessa-
do em resultados e progressos imediatos e só
pensa em Si mesmo, não em você ou no seu
bem-estar e felicidade. Ele Me retrata como
um médico severo e frio aos pés de seu leito,
enquanto você está lá deitada, ansiosamente
esperando o Meu veredicto, observando en-
quanto Eu pensativa e condenatoriamente
avalio o seu progresso. Ele sempre falha em
ressaltar as coisas mais importantes: que são o
Meu grande e todo-abrangente amor por
você e o Meu desejo incessante de fazer tudo
que posso por você.

25. Agora, quero que esqueça qualquer
tipo de medida ou trena. Esqueça qualquer
ilustração ou referência que faça com que
pense que a estou observando com o intuito
de avaliar o seu progresso. Em vez disto, lem-
bre-se que estou bem ao seu lado de mãos
dadas com você, como um Namorado e
Companheiro super carinhoso. O Meu braço
forte está sempre pronto e disponível para
segurá-la e estou fazendo tudo ao Meu alcan-
ce para ajudá-la, guiá-la, guardá-la e manter a
nossa conexão e amor um pelo outro forte,
jovem e vigorosa.

26. Estou bem aqui para erguê-la gentil-

mente se você tropeçar, sem olhares duros
de condenação nem caretas de decepção.
Sem resmungos ou suspiros de Minha parte
por você não estar andando rápido o bastan-
te, ou por não poder acompanhar o Meu
passo. Eu lhe dou um voto de confiança em
cada curva. Quando olho para você, levo em
conta as experiências do seu passado, incluin-
do os contratempos ou desvantagens pelos
quais possa ter passado. Levo em considera-
ção a sua formação física, suas fraquezas e
forças. Aceito você como um indivíduo com
necessidades e desejos pessoais e particulares.
Só busco amá-la, ajudá-la, fortalecê-la e guiá-
la gentilmente à luz e à verdade. Vivo só para
encorajá-la e ajudá-la a se levantar — não
conduzi-la como um implacável feitor que só
pensa em atingir o objetivo.

27. O que o homem julga ser pequenos
passos muitas vezes são passos gigantescos
no espírito, pois o homem não vê como Eu
vejo. Aos Meus olhos, progresso espiritual
nem sempre se mede por aparência ou sinais
externos e visíveis. É uma questão de coração
e espírito e, portanto, só pode ser verdadeira-
mente julgado por Mim, pois Sou o único que
vê o coração e a alma de outrem.

28. Muito freqüentemente, o progresso
que parece vagaroso, mas ainda prova ser
constante e certo, é aquele que é sólido
como uma rocha e firme. Este perdura, logo,
é progresso de verdade, é chão que não preci-
sará ser batido no futuro. São nestas ocasiões
em que o verdadeiro crescimento sucede, e
freqüentemente este tipo de crescimento tem
seus testes e getsêmanes. São momentos em
que você fica na berlinda e se pergunta se irá
cair. Momentos em que fica no limite de sua
fé. Este tipo de progresso é profundo, ele
penetra cada fibra de seu ser, indo até os luga-
res mais secretos de seu espírito.

29. Minha querida indagadora, você
percebe como pode ser libertada acreditan-
do nestas simples verdades? Elas podem
libertá-la da servidão e do medo de achar que
não está alcançando, de alguma forma, tanto
o Meu padrão e expectativas como os de ou-
tros. Estas verdades podem libertá-la total-



6

mente para que possa ser você mesma, Me
amar e seguir a Mim e à Minha Palavra ao
máximo de sua capacidade. Pois vejo seu
coração, Minha querida. Vejo como você de-
seja Me amar e seguir tanto hoje como pelo
futuro afora. É isto que vejo e o que realmente
conta: o seu desejo e amor por Mim. Você
acredita nas Minhas Palavras e no Vinho
Novo, recebe-os e deseja avançar. E é só disto
que preciso para ajudá-la a continuar a colo-
car um pé depois do outro cada dia, mesmo
se os passos forem pequenos. Você consegue.
(Fim da mensagem de Jesus.)

A ARTE DE CURA REIKI
Reiki. (japonês que significa: rei,

“universal” e ki, “energia vital”) Na medi-
cina alternativa, é um sistema de cura
pela imposição de mãos baseado em
canalizar a energia universal de vida.
Reiki ensina que a energia vital está
presente em todos os seres vivos, e que
a falta ou bloqueio desta energia resulta
em desequilíbrio e enfermidade física e
mental. O equilíbrio pode ser restaurado
quando o indivíduo entra em contato
com a energia universal de vida.

Alguns acham que os princípios de
Reiki são relacionados a antigas artes
tibetanas de cura, redescobertas pelo
monge budista japonês Mikao Usui no
fim do século XIX e levado para os EUA
nos anos 30.

As sessões de Reiki geralmente
duram de sessenta a noventa minutos.
O terapeuta, servindo como canal, funci-
ona como um transmissor de energia
ao impor as mãos em partes específi-
cas do corpo do receptor ou logo acima
delas. Segundo a teoria do Reiki, o tera-
peuta não cria nem direciona a energia,
mas apenas a transmite de uma fonte
universal, e que a energia vai para onde
for necessária a fim de curar.

— Tradução da Enciclopédia Micro-
soft Encarta

P:
 Queremos saber se você já ouviu alguma

coisa sobre cura Reiki. Na verdade, queríamos
saber se alguém poderia perguntar ao Senhor
sobre isto. Pois ouvimos que alguns membros
CM consultaram terapeutas de medicina alter-
nativa que praticam Reiki. E estas pessoas têm
falado a outros irmãos sobre os benefícios da
terapia.

31. Entretanto, temos sérias reservas quan-
to a isto. Fizemos uma rápida pesquisa na inter-
net que explica que Reiki é a “utilização de
energia vital” a fim de obter a cura. Um site as-
socia Reiki com Sai Baba, um guru indiano que
se diz ser a encarnação de Jesus. Sai Baba tem
muitíssimos seguidores e aparentemente tem o
poder de fazer milagres. Ele ensina uma filoso-
fia hindu-nova-era de autocura que, com toda
certeza, não inclui e nem pode incluir a sobera-
nia de Jesus.

32. Outro site diz que Reiki é “energia uni-
versal de vida transmitida espiritualmente”. Pare-
ce algo bem nova-era. “Cure-se ao recarregar-se
com energia positiva”. Entretanto, Jesus quer
que dependamos dEle. O Vinho Novo nos ori-
enta a depender cada vez menos de nós mes-
mos e somente do Senhor.

33. Outro site ainda descreve Reiki como
uma “energia guiada por uma consciência su-
perior à nossa”. Ela fala de se conectar com
seres espirituais e com a força superior à nos-
sa.

34. Há muito mais na rede, e não estamos
passando muito tempo pesquisando, pois nos
parece óbvio que há uma clara conexão entre
Reiki e as filosofias hindu/nova-era tão prepon-
derantes hoje em dia. Estamos preocupados
com o contato de nossos irmãos com este tipo
de coisa. Não acreditamos que seja a vontade
de Deus que Seus filhos salvos participem des-
tas coisas, que nos parecem ser doutrinas de
demônios.

35. O Senhor tem cura para nós. “Eu sou o
Senhor que te sara.” “Pelas Suas pisaduras fo-
mos sarados.” “Jesus Cristo é o mesmo ontem
hoje, e eternamente.” “A oração de fé salvará o
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doente; o Senhor o levantará.”
36. Sentimos muito perturbá-la com es-

sas coisas. Podemos estar enganados, e se
este for o caso, gostaríamos de saber a ver-
dade.

Jesus:
Não há nada novo debaixo do sol. É da

natureza humana se fascinar com algo “mais
profundo”, “mais poderoso”, algum “conheci-
mento escondido”, alguma técnica “redesco-
berta”, em vez de apenas olhar diretamente
para Mim. A mesma coisa aconteceu no
Jardim do Éden. Se Adão e Eva tivessem
apenas seguido as Minhas simples instru-
ções, vocês com certeza estariam vivendo
num mundo diferente. Mas eles queriam
saber mais; queriam ser como Deus, princi-
palmente no sentido de ter o conhecimento
do bem e do mal.

38. Criei todas as coisas, e posso conser-
tar todas as coisas. Se você conhece a Mim e
à Minha Palavra, espero que exercite a sua fé e
usufrua da Minha Palavra para obter cura.
Espero que aprenda mais, Me busque, escave
a Minha Palavra e até que pesquise em outras
fontes. Mas cuidado com a fonte de sua pes-
quisa. Provai os espíritos e vede se vêm de
Mim ou não.

39. O “fundador” do Reiki era um cris-
tão desertor. Ele ficou desencorajado com o
mau exemplo de cristianismo que viu, mas
tinha acesso à Minha Palavra. E se você não
receber o amor da verdade, a Minha Palavra
para os Meus filhos, então receberá a opera-
ção do erro. E a operação do erro enfraquece
a sua fé.

40. Como o seu Pai David ensinou, o
Inimigo pode afligir as pessoas, depois reti-
rar a aflição para que pareça que ele e suas
técnicas estão “curando” o afligido. “Portan-
to, pelos seus frutos os conhecereis” ajuda a
saber se uma árvore é boa ou má. Há fruti-
nhas que parecem boas, mas são mortíferas.
Algumas doutrinas parecem legais, atraem a
mente carnal ou o desejo por mais espirituali-

dade, mas não são frutos de Minha árvore.
Em outras situações, o fruto pode parecer
sarapintado, pouco ou pequeno, mas na ver-
dade é delicioso, saudável e nutritivo. Não se
pode julgar pelas aparências, e sim pelos re-
sultados, pelos efeitos.

41. As pessoas curadas são inspiradas a
darem o mérito a Mim ou à técnica? Eles
usam a cura para Me servir com mais vigor e
zelo? Este homem com certeza não Me glori-
ficou. Não sejam como os insensatos gálatas,
que abandonaram a Minha simplicidade e se
desviaram para seguirem o seu desejo de
serem “mais espirituais”, “mais sábios e co-
nhecedores” do que os Meus simples e hu-
mildes filhos, que se esforçavam para Me
servir e dar testemunho do Meu amor e sal-
vação a outros.

42. É claro que há verdade escondida
nas artes de cura Reiki, tal como há verdade
na meditação transcendental, em outras
práticas de meditação e métodos medicinais
holísticos e naturalistas. Mas certifiquem-se
que a Minha Palavra seja a base de suas pes-
quisas. As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz
e não seguirão a um estranho. A Internet é
uma manifestação da árvore de conhecimen-
to do bem e do mal. Escolham o bom e apar-
tem-se do mal. Discirnam e provem os espíri-
tos.

43. Maravilhem-se com as Minhas
obras, Meus milagres e Minha cura. Sigam a
Palavra, Meu conselho e Minhas diretrizes
para viver-se bem. Cuide de seu templo dei-
xando que Eu guie seus passos. Eu providen-
ciei o manual do operador: a Minha Palavra.
Ofereci Minha linha direta e de ajuda. Valham-
se desse meio de comunicação direto e bus-
quem os Meus remédios e ações preventivas
para recuperarem e preservarem sua saúde.
Glorifiquem-Me em tudo que fizerem e não
se envergonhem em mergulhar no barrento
rio Jordão se preciso for. Os Meus remédios
são humilhantes e não são de acordo com o
seu “ego superior”, nem mesmo com sua força
de vontade e disciplina.

44. Tenho suprido e continuarei a suprir
todas as suas necessidades — incluindo con-
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selhos sábios de médicos e enfermeiras, livros,
sites da Internet, aos quais posso lhes direcio-
nar se estiverem Me buscando. Os filhos desse
mundo são mais sábios do que os da luz, mas
Eu sou mais sábio do que os filhos desse mun-
do, e vocês têm uma conexão direta Comigo.
Meus amados, usem-na.

45. Por que buscar estas outras coisas
antes de buscarem a Mim? Pelas Minhas
pisaduras vocês são sarados. Não por médi-
cos, remédios, técnicas, nem mesmo por
espíritos ajudantes. Eu criei a vida do nada.
Dei vida ao que era inanimado. Ressuscitei o
morto. Sou o mesmo ontem, hoje, e eterna-
mente. Sou o seu Servo, à espera de suas or-
dens, para que Me demandem acerca de vo-
cês, a obra de Minhas mãos. O que mais po-
deriam querer? Estou ao seu dispor. Invo-
quem-Me! É o Meu desejo e prazer cuidar de
vocês, manifestar o Meu amor por vocês e
fazer milagres por vocês.

46. Se você sofre e passa por aflições,
saiba que são efêmeras e quando você vir e
vivenciar o Meu mundo, que está por vir,
saberá que tudo valeu a pena. Tenha paciên-
cia e agüente até o fim. Eu também anseio que
todas essas coisas aconteçam para que possa-
mos nos unir no Meu mundo perfeito. Você
tem a Minha promessa de cura suprema
quando Eu lhe der o seu novo corpo perfeito.
Desfrute dela por fé agora. Clame os Meus
toques de poder de ressurreição para sua cura
enquanto isso.

47. Como Daniel reconheceu e de-
monstrou, o Meu poder é maior do que o
dos astrólogos, o dos que lêem as estrelas
e dos pressagiadores. Obediência a Mim e
aos Meus mandamentos é um agente sana-
tivo mais eficaz do que as técnicas, remédi-
os e poções herbáceas preparadas pelo
homem. É claro que algumas destas técni-
cas, remédios e poções herbáceas são ins-
piradas por Mim e baseadas em Meus prin-
cípios. Mas, Meus amores, não deixem de
Me buscar primeiro. (Fim da mensagem de
Jesus.)

LOGRAR O SISTEMA?

P:
Há algum problema em “lograr” o Sistema?

Por exemplo, algumas pessoas compram algo
de uma loja e depois de um curto período de
tempo, quando já não precisam mais, o devol-
vem. Ou compram algo, mas quando começa a
desgastar, o devolvem e trocam por um novo.
Há várias formas de lograr o Sistema, e alguns
se sentem justificados ao fazerem tal coisa.
Porque, afinal de contas, estamos fazendo o
trabalho de Deus, e as empresas e lojas têm
bastante dinheiro que não usarão para uma
boa causa.

Jesus:
Esta é uma daquelas perguntas “éticas”,

e sempre há pessoas nos dois lados da cerca,
prontas para defender seus pontos de vista.
Vocês estão todos se perguntando o que vou
dizer, mas antes de responder, voltarei um
pouco para a época em que Eu estava na Ter-
ra.

50. Meus discípulos eram um grupo de
jovens homens, eram humanos e tinham
suas peculiaridades, como qualquer outro.
Alguns deles eram especialmente arruaceiros
e gostavam de desafiar o Sistema. Alguns real-
mente o odiavam com paixão, e às vezes Eu
precisava mantê-los na linha e preservar a paz
por amor ao nosso testemunho e exemplo.
Precisava de todos eles vivos quando Eu fosse
embora, para que continuassem a divulgar a
Palavra.

51. Tinha que dizer aos Meus discípulos
para cuidarem com o seu comportamento e
conduta, e se portarem de modo que a mai-
oria das pessoas aprovaria. Não como os
hipócritas religiosos aprovariam, mas como o
povo aprovaria. Eles não podiam descartar
todas as precauções e compartilhar as nossas
doutrinas mais radicais com todos na rua,
porque seria demais para eles receberem. As
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coisas do espírito são para aqueles que têm
maturidade, que têm condições de digerir a
carne da Palavra, e não para bebês. Tive que
ensinar os Meus discípulos e enfatizar a res-
ponsabilidade que tinham de ser bons exem-
plos por serem portadores da Palavra, mensa-
geiros do Evangelho. Eu lhes dera uma unção
e poderes especiais para fazerem esse traba-
lho, mas eles não podiam usar mal o que lhes
dei, nem serem um testemunho contra o
Evangelho.

52. É aí que o versículo “sede irrepreen-
síveis” entra na jogada, e ele se aplica a
vocês hoje tanto quanto se aplicava aos
Meus discípulos. É claro que não havia shop-
pings na época, nem outras parafernálias e
coisas que você pudesse querer pegar “em-
prestado” do Sistema, e depois devolver e
pegar seu dinheiro de volta. Mas acredite,
havia outras coisas naquela época que se en-
caixariam na mesma categoria. Não tínhamos
uma morada; mal sabíamos de onde viria a
nossa próxima refeição, e não tínhamos di-
nheiro para comprar comida nem pagar alo-
jamento. O que o Pai supria era o suficiente,
mas nem sempre era da melhor qualidade. Às
vezes passamos necessidade e às vezes tive-
mos abundância. Alguns de Meus discípulos
às vezes eram tentados a achar que, como Eu
era o Filho de Deus, merecia algo melhor,
mesmo que as coisas não nos fossem dadas
diretamente. Certamente que serviriam a uma
boa causa, e seríamos abençoados por fazer-
mos o nosso trabalho progredir.

53. Mas não. Não era assim que funcio-
nava. Deus queria suprir para nós. E imagi-
nem como teria manchado o nosso testemu-
nho se um de Meus discípulos tivesse passado
a mão em alguma coisa ou pegado mais do
que nos fora oferecido? Tínhamos necessida-
des legítimas e válidas — e não estou falando
de uma roupa legal, uma máquina de tirar
retratos, ou algo que queiram comprar e pa-
gar mais tarde. Estou falando de comida, rou-
pas e sapatos, não dá para andar por aí sem
estas coisas! Mas não teria sido certo, nem um
bom exemplo.

54. Isto também se aplica a vocês. Vocês

têm que ser modelos exemplares; luzes bri-
lhando em meio a esse mundo escuro. Se as
pessoas virem vocês fazendo coisas que não
condizem com a idéia que elas têm do que é
ser cristão, então vocês estarão lhes falhando,
como também a Mim. Não estão sendo os
discípulos que lhes ensinei a ser. É, o Sistema
pode lhes providenciar muita coisa, e Eu pos-
so providenciar tudo que vocês precisam,
mas, por amor ao seu exemplo, precisam
obter isto da forma correta.

55. Qual é o seu motivo? O que a Minha
Palavra diz sobre o assunto, e o que acham
que Eu diria sobre tais ações que mancham
o seu exemplo e o Meu nome? Se tiverem
alguma dúvida sobre este assunto, venham a
Mim pessoalmente e peçam uma confirmação
sobre isto. Cada situação é diferente, mas no
geral, não é bom fazer este tipo de coisa; é um
mau testemunho e prejudicará o seu exemplo.
E por serem uma extensão de Mim, magoará
a fé das pessoas em Mim.

56. Vocês deveriam ter mais fé em
Mim. Fé de que posso suprir para vocês.
Sabem, Eu quero suprir. Mas se decidirem
tomar outro caminho que acham que supri-
rá suas necessidades. Ou uma rota que é
mais “segura” do que confiar dia após dia
que Eu suprirei as suas necessidades por
meio de métodos sobrenaturais — tal como
pegar dinheiro para seus impostos da boca
de um peixe — então pagarão o preço por
isso. O que poderia ser prejudicar a fé de
alguém, ou a chance dessa pessoa de ser
salva por causa do seu mau exemplo; ou
receberão menos bênçãos; ou uma série de
outras coisas.

57. Portanto, na Minha opinião, não
vale a pena. Eu não fazia isso, disse para os
Meus discípulos não fazerem isso, e agora lhes
digo o mesmo. Não é sadio. Simplesmente
não é um bom exemplo cristão.

58. Não estou dizendo com isto que
não podem usar os meios que o Sistema
providencia para conseguirem suas neces-
sidades. Tal como devolver algo quando for
permitido, caso tenha quebrado mesmo ou
caso esteja danificado. Mas deveria ser uma
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situação que não precisem esconder ou
encobrir, nem esperar que ninguém veja ou
descubra a sua verdadeira motivação. Vocês
deveriam poder ser francos, honestos e
capazes de explicar seja o que for às suas
ovelhas. Podem fazer isto? (Fim da mensa-
gem de Jesus.) (Ver CdM 193:14-15; CdM
866.)

BENEFÍCIOS 24 HORAS POR DIA,
 7 DIAS POR SEMANA!

Mamãe:
 Nesta mensagem, o Senhor descreve al-

guns dos muitos benefícios de sermos Seus fi-
lhos e termos Jesus no coração, coisa com a
qual muitas vezes nos familiarizamos e a que
não damos o devido valor, visto que já é tão
corriqueiro para nós. Esquecemos o que é viver
sem o amor do Senhor, sem a garantia da salva-
ção, sem o cuidado pessoal do Senhor, e os
muitos outros benefícios que temos por causa
do nosso relacionamento com Ele. Alguns de
nós sempre conhecemos o Senhor e sequer
sabemos o que é viver sem conhecê-lO. É fácil
vivermos isolados nas nossas bênçãos, sendo
que o único propósito de ainda estarmos aqui
na Terra e do Senhor não nos levar para Casa
quando ficamos salvos é podermos dar Jesus a
outros!

60. Ouvir o Senhor enumerar algumas das
bênçãos que desfrutamos diariamente — dádi-
vas que temos 24 horas por dia, 7 dias por se-
mana, só pelo fato de O conhecermos — deve-
ria nos motivar tremendamente, ao perceber-
mos que muita gente passa pela vida sem co-
nhecer o Senhor, e portanto, sem esses benefíci-
os. É ainda mais sério pelo fato de que talvez
essas pessoas não venham a ter a chance nesta
vida de receber esses benefícios a não ser que
nós lhes ofereçamos uma oportunidade de
receberem o Senhor, o que deveria nos dar ain-
da mais convicção!

Jesus:
Eu poderia lhes falar sem parar sobre as

vantagens de serem Meus filhos e Minhas
noivas. São tantas, que não dá para descrevê-
las, e vocês continuarão a descobrir cada vez
mais vantagens por toda a eternidade. As
maravilhas do mundo do espírito são infinitas
e todas estão ao seu alcance, porque você é
Meu.

62. Um dos privilégios da salvação é ter
a capacidade de ver além do físico e da di-
mensão carnal, e de ver a dimensão espiri-
tual. Às vezes vocês não percebem o entendi-
mento e a visão que possuem e que os outros
não têm. Eles vivem como planóides nas pla-
nícies e vales do plano carnal, e não conhe-
cem essa realidade do mundo além deste, que
faz com que a vida de vocês tenha tanto valor.

63. Há outras pessoas que não Me co-
nhecem e que acreditam no mundo espiritu-
al, mas como não têm o Meu Espírito para
ampará-las e protegê-las, são influenciadas a
maioria das vezes pelo lado escuro do mundo
espiritual. E embora estejam de certa forma
mais perto da verdade do que os que são
totalmente planóides, por outro lado, encon-
tram-se em uma situação pior. São afligidas
por temores e coisas assustadoras, porque se
adentram no mundo do espírito sem a Minha
proteção. Vocês, todavia, estão cientes das
batalhas e atividades espirituais, mas sem
temor, sabendo que Eu estou ao seu lado e
que venci e vencerei tudo.

64. Uma outra bênção da salvação é a
certeza de estar do lado certo, do lado ven-
cedor e do bem. Algumas pessoas que não Me
conhecem ou que não acreditam em Mim
lutam pelo que é certo seguindo a sua consci-
ência ou o que acreditam ser bom para os
outros, e Eu as recompenso por isso. Mas elas
nem têm certeza de que o bem triunfará no
final. Temem a possibilidade de que o mal
vença por fim, embora elas e muitos outros
estejam fazendo o possível para melhorar as
coisas, e que tudo seja em vão! Imaginem o
desânimo, a depressão, o peso no espírito que
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tal esforço sem fé causaria.
65. Vocês também têm, claro, a bênção

que é o Céu e a certeza de que vão para lá. E
não só vão para lá, mas quando forem, serão
grandemente recompensados por tudo que
fizeram na Terra.

66. Vocês, que são Meus, têm a certeza
de que nunca estarão sozinhos. Mesmo que
todos os seus entes queridos morram ou os
deixem, mesmo que não haja nenhuma forma
visível de ajuda, consolo ou amizade, Eu sem-
pre estarei ao seu lado. Embora não Me mani-
feste visivelmente na carne com muita fre-
qüência, e vocês não possam Me ver, tocar
nem ouvir com os seus cinco sentidos, faço
com que Minha presença seja sentida. Eu
supro para os Meus filhos nos seus apertos;
consolo e encho de paz o coração dos que
estão fracos e desfalecidos; abro caminho
onde não há nenhum — um caminho no de-
serto e rios no ermo.

67. Quem mais pode ser um Amigo as-
sim, uma fonte tão confiável de provisão,
proteção e segurança? Quem mais pode estar
ao seu lado o tempo todo em qualquer lugar?
Quem mais pode estar acordado ao seu lado e
nunca se cansar? Quem mais pode estar com
você caso se encontre em uma cela solitária
de prisão? Quem mais pode sanar e curar as
dores tanto de corpo como de espírito que
vocês enfrentam? Os remédios e os médicos
não podem curar como Eu curo. Embora
talvez aliviem temporariamente alguns sinto-
mas e a dor, Eu posso curar a causa, arrancar
pela raiz e aliviar a angústia mental e de espíri-
to que a doença traz consigo, algo que ne-
nhum médico, psicólogo, psiquiatra, amigo,
cônjuge, pai ou mãe pode fazer.

68. Quando ficam salvos, ganham aces-
so pessoal à fonte do poder que criou o uni-
verso. Têm a capacidade de ouvir a voz de
Deus e também dos Meus espíritos ministra-
dores e anjos. Podem nos chamar para lhes
oferecer proteção contra o perigo ou para
serem resgatados de situações impossíveis.
Têm a capacidade de demandar-Me, o Deus
do Céu, para trabalhar a seu favor. Quando
clamam a Mim desesperadamente e estão no

sufoco, Eu respondo e os livro.
69. Às vezes também faço milagres por

outros que ainda não Me conhecem, para
provar o Meu poder ou para aproximá-los
de Mim. Mas vocês têm a fé e sabem que, se
pedirem tais coisas, posso dá-las a vocês.

70. Quando questionam coisas que não
entendem nem compreendem, possuem o
canal direto Comigo que posso usar para
lhes enviar Minhas respostas. Posso revelar-
lhes os mistérios do universo e do mundo
espiritual. Ou quando não vejo por bem lhes
revelar algo, posso lhes dar fé e confiança no
lugar do entendimento, para que estejam em
paz e contentes em deixar aquilo que ainda
não lhes cabe saber nas Minhas mãos.

71. Vocês, Meus filhos salvos, são os
únicos no mundo que podem ter fé e certeza
plenas de que qualquer coisa que deposita-
rem em Minhas mãos estará sã e salva. Não
precisam lutar para encontrar ou determinar
o seu destino, nem devem achar que têm que
entender ou decidir as coisas sobre a vida ou
o seu futuro. Basta confiar em Mim e saber
que farei com que as coisas contribuam para
o seu bem.

72. Podem ter certeza que mesmo que
lhes aconteçam coisas ruins, Eu as transfor-
marei em bem. Outros não têm este conheci-
mento e garantia, e isso tampouco se aplica a
eles. “Todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que Me amam.” Esta é uma promes-
sa apenas para os que Me amam, ou para os
que no seu momento de dificuldade ou pro-
vação recorrem a Mim. De modo que posso
fazer com que todas as coisas contribuam
para o bem. Este é um lindo privilégio e pro-
messa reservados aos que Me amam, e essa
promessa simples de poucas palavras pode
fazer toda a diferença na sua vida — pois
pode transformar a coisa mais horrível em
algo suportável e até maravilhoso.

73. Comigo em vocês, têm o poder para
mudar qualquer coisa em relação à sua
vida ou personalidade que precise ser mu-
dada. E também têm o poder de aprender a
aceitar e viver com coisas que não precisam
ou não devem ser mudadas. Muitas pessoas
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enfrentam a vida com todas as suas fraque-
zas, pecados e opressões ou obsessões malig-
nas que não conseguem controlar. Sem a
Minha ajuda e assistência, o coração do ho-
mem é mau, e se torna ainda pior por causa
dos espíritos maus que habitam nas trevas,
sempre prontos para propagar o mal e disse-
miná-lo, sempre prontos para influenciar o
coração do homem e brincar com a sua in-
clinação para o mal.

74. Muitos se encontram em situações
deploráveis, ficam deprimidos ou desespe-
rançados, porque não há meio de escape.
Em Mim, sempre há uma saída! Mesmo que
não haja jeito fisicamente ou para o corpo,
há sempre um escape no espírito e uma
maneira de se obter alívio. Sou o único que
sempre garante um escape e que não serão
tentados acima do que podem suportar.
Esta é outra promessa feita especificamente
aos Meus filhos, e que não está à disposição
dos que não Me conhecem ou não Me
amam.

75. Todas as promessas da Bíblia estão
do seu lado. Grandíssimas e preciosas pro-
messas, tesouros incontáveis, tudo isso só está
à disposição de vocês que Me conhecem e Me
amam, e que podem, através do Meu Nome e
da Minha salvação, se apossar delas e clamá-
las para si. Só nisso — poderem clamar as
Minhas promessas — vocês já levam milhões
de vantagens em relação a qualquer um que
não é Meu filho nem Minha noiva. Na sua
salvação vocês têm a chave que abre qualquer
porta. Com este dom precioso, vocês têm
acesso a uma casa-forte de tesouro de dons,
promessas e bênçãos!

76. E não menos importante: vocês têm
o privilégio de serem a Minha esposa, a
Minha noiva, e dado o Meu amor por vocês,
posso escolher derramar coisas boas e bên-
çãos, tornando sua vida linda, preenchendo
os lugares vazios e fazendo com que o cami-
nho diante de vocês seja suavizado para que
possam caminhar segura e tranqüilamente.
Há dificuldades, porque foram previstas
como parte da vida; mas Comigo ao seu lado,
todas as dificuldades são menos assoladoras.

Todas as batalhas são mais fáceis de se enfren-
tar do que seriam sem Mim. A vida em si é
mais fácil tanto por causa da visão como da fé
que vocês têm das glórias do mundo por vir, e
simplesmente porque estou com vocês para
ajudá-lo a carregar o fardo. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

P:
Senhor, Suas promessas são maravi-

lhosas e a lista dos benefícios e das van-
tagens que Você nos oferece é incrível,
mas quando Você diz que temos “milhões
de vantagens” em relação a qualquer um
que não é Seu filho e noiva, está falando
literalmente ou em sentido figurado?

Jesus:
Meu amor, vocês que Me conhe-

cem viverão para sempre, milhões de
vezes mais do que os que não Me co-
nhecem ou que Me rejeitam. E nesse
espaço de muitos e muitos anos,  haverá
milhões de bênçãos. Portanto, não es-
tou exagerando quando digo “milhões
de vantagens!” (Fim da mensagem de
Jesus.)

LEIS NO CÉU?

P:
Há leis no Céu? Aqui na Terra temos a lei da

gravidade e as leis do tempo e do espaço. Há
algum tipo de limite no Céu, ou é tudo milagre
e magia? Será que tudo vai acontecer tipo má-
gica e poderemos fazer um montão de coisas
— ou há algum tipo de explicação lógica sobre
por que podermos atravessar paredes, aparecer
e desaparecer, voar, etc?



1 3

Jesus:
Deus é o cientista supremo! Foi Ele quem

criou todas as leis que governam o nosso
mundo físico. Ele programou tudo na criação,
até mesmo a menor das moléculas. Ele criou
padrões para a criação. É por isso que os cien-
tistas, matemáticos e toda essa turma não
podem deixar de se maravilhar a cada desco-
berta que fazem sobre a maravilhosa Terra
onde vivem.

81. Deus não é autor de confusão, e eis
em poucas palavras, a sua resposta. É claro
que existem diretrizes no Céu — leis que Deus
estabeleceu para a Sua criação. Muitas delas
são semelhantes às leis terrenas da natureza
— mas é claro, Aqui não há a maldição que há
na Terra. E se tirarmos as limitações do corpo
físico, as leis no Céu são bem menos restriti-
vas do que na Terra.

82. Deus não precisa de mágica tipo
abracadabra, nem na Terra nem no Céu. Na
Sua grande presciência, cada necessidade tem
uma lei correspondente. Às vezes Ele até cru-
za o véu entre o físico e o espiritual, aplicando
as leis do Céu às pessoas da Terra, e o resulta-
do é um milagre. É por isso que “para o ho-
mem é impossível, mas não para Deus, pois
para Deus nada é impossível.”

83. Os homens já descobriram que
tecnicamente, se pudessem descobrir
como, uma pessoa poderia atravessar uma
parede e sair inteira do outro lado. Isso é
possível, mas este segredo está escondido
do homem até ele chegar ao Céu, onde mui-
tos outros segredos são do conhecimento
de todos.

84. Tantas coisas serão possíveis no Céu!
Às vezes, a única maneira de conseguirem
imaginar tais coisas é imaginar que as coisas
aparecem ou desaparecem, ou que você voa
“por mágica” — isto é, que não há explicação
para a razão porque se pode fazer tais coisas
no Céu. Mas fiquem tranqüilos, pois tem ex-
plicação para tudo.

85. Todos vocês terão que passar por um
curso educativo especial para ensiná-los a

expandir sua mente a fim de compreende-
rem leis impossíveis de se imaginar na Ter-
ra. No Céu há uma ordem e harmonia especi-
ais. Tem que haver; de outro modo, as coisas
apareceriam nos lugares mais estranhos e
haveria uma tremenda confusão.

86.  Além disso, os iniciantes são um
pouco mais restritos no início. Pode-se com-
parar a uma criança que está aprendendo a
andar de bicicleta. No início, ela usa rodinhas,
o que de certa forma a limita, mas também
evita que a criança caia enquanto aprende a se
equilibrar! É mais ou menos assim que será no
Céu quando estiverem aprendendo a compre-
ender os conceitos das leis do Céu e a utilizar
seus maiores poderes e habilidades futuros. É
um curso pelo qual ansiar! (Fim da mensagem
de Jesus.)

LIVRE-SE DISSO
87.(De uma ASG:) Sei que como Família, no

geral somos contra o aborto — ou seja, o abor-
to feito em hospitais por “essas pessoas ímpias
que matam bebês”. Mas nos últimos dois anos
morei com quatro garotas que fizeram um
aborto “natural”. Elas não procuraram uma clíni-
ca, mas apenas tomaram uma super dose de
alguma coisa. Usaram diferentes “coisas”, mas no
fundo se resumia ao fato de que estavam grá-
vidas e assustadas demais com a idéia de terem
um filho, de modo que induziram um aborto.
Sei que muitas jovens ficam bem assustadas
quando descobrem que estão grávidas, especi-
almente se for depois que só transaram uma
vez com o cara, ele foi embora, e elas se depa-
ram com a possibilidade de ser mãe solteira.

88. Como eu também já perdi um filho (ano
passado tive um filho que voltou para o Céu oito
dias depois de ter nascido), entendo que este
tipo de coisa é uma experiência difícil de se pas-
sar, e provavelmente ainda mais difícil saben-
do-se que a culpa é sua. Estava me perguntan-
do se o Senhor teria algo a dizer sobre este tipo
de coisa, quando as garotas querem se livrar da
gravidez “antes que se pareça a um bebê”. Pare-
ce que algumas de nós, garotas, têm a fé para
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engravidar, mas quando percebemos que ser
mãe é mais do que dar à luz e a realidade bate
de que este bebê está aqui para ficar, algumas
entram em pânico e nessa onda de induzir um
aborto.

89. Estava pensando também sobre certos
tipos de controle de natalidade que parecem
contradizer a Palavra. Não quero dar a impres-
são de estar condenando quem usa esse tipo
de coisa nem apontar o dedo, mas acho que
certas coisas não são de Deus e gostaria de
saber se estou certa ou errada. Na Carta Magna,
não há especificação sobre que tipo de contro-
le de natalidade devemos usar se formos usar
algo, e sei que algumas garotas escolhem usar
o DIU, para não terem que tomar pílula todos
os dias nem usar a camisinha, que não conside-
ram muito segura. Pelo que sei, o modo como
esses “dispositivos internos” funcionam não é
evitar que uma gravidez ocorra, mas sim “expul-
sá-la” do útero antes que possa se fixar a ele e
tornar-se um feto. Talvez esteja errada, mas para
mim isso parece um tipo de aborto num está-
gio bem inicial de gravidez.

90. Depois das experiências que tive nos
últimos dois anos, estou convencida de que os
bebês são o presente mais precioso que o Se-
nhor nos dá, mas também entendo que
quando alguém tem um por ano, talvez se
torne algo difícil, e talvez isso leve as pessoas
a pensar seriamente em controle de natalida-
de, algo que as ajudará a se sentirem mais
seguras. Mesmo assim, será que devemos usar
este tipo de coisa que põe termo a uma gra-
videz? Será que essas coisas realmente não
são de Deus?

91. Acho que tenho uma opinião meio
forte sobre essas coisas já que me levou qua-
tro anos para conseguir o meu bebezinho, e
ainda foi preciso lutar muito pela vida dele
depois que nasceu. Ouvir as pessoas falarem
de “receitas fáceis” para se livrarem de um
bebê indesejado é como dar uma facada no
meu coração.

Jesus:
Vocês já deveriam ser capazes de en-

tender que Eu amo as crianças e os bebês
— e que uso quase cada oportunidade que
tenho para lhes dar mais! Já lhes expliquei
antes que é da Minha vontade que frutifi-
quem e multipliquem-se, e estabeleci Minhas
leis da natureza para que o resultado de um
homem e uma mulher terem relações sexu-
ais seja os filhos — e caso não aconteça de
imediato, definitivamente acontecerá eventu-
almente.

93. Portanto, o que seria a coisa certa a
fazer no caso de uma jovem que se depare
com a situação acima? Para começar, rapa-
zes e garotas que não estão preparados para
a responsabilidade de serem pais não deveri-
am fazer sexo que possa resultar em gravi-
dez. Isso é algo básico e que todos vocês
sabem — mas entendo que às vezes o espíri-
to está pronto, mas a carne é bem fraca, e
podem se ver numa situação em que fica
muito difícil resistir, e às vezes não são capa-
zes de se controlar e nem têm força de von-
tade suficiente. E aí, quando acordam para a
realidade de que vão ter um bebê, ou em
alguns casos, outro bebê, como resultado do
seu ato, ou até mesmo quando percebem
que vão estar presas à obrigação da “respon-
sabilidade mínima” de 20 meses de estarem,
durante este período mínimo, junto com o
pai da criança, às vezes suas emoções ficam
sob uma tensão grande demais, e acham que
não vão agüentar.

94. Mas acreditem em Mim, Eu entendo
essas dificuldades. Posso não ser uma mu-
lher, mas criei o coração da mulher e sei o
tipo de emoção que é capaz de sentir. Eu senti
todas elas — cada uma — e posso dizer since-
ramente que sei como se sentem. Talvez se
perguntem por que deixo tais coisas aconte-
cerem se realmente senti e compreendo
como se sentem. Na verdade, a culpa não é
Minha. A decisão e responsabilidade são suas.
De certa forma é obra Minha quando engravi-
dam, mas depende grandemente de vocês e é
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resultado das suas próprias escolhas. Uma
escolha leva a outra, e tomar a decisão de
foder é apenas a primeira de uma longa lista
de decisões. Sei que vocês, garotas, entendem
o que quero dizer.

95. Não as condeno pela sua fraqueza,
pelas vezes quando algumas de vocês se senti-
ram frustradas, confusas, no fim da linha, e
por causa disso, optaram por tentar fazer
com que seu corpo se livrasse daquela vidinha
dentro de vocês. Mas quero que saibam — e
sei que algumas de vocês passaram por isso —
que isso não vai necessariamente fazer com
que “as coisas se resolvam”. Não é só difícil
para vocês do ponto de vista físico, criando o
potencial de bagunçar feio com o seu corpo,
dependendo do que fizer; mas também é
muito difícil para vocês psicológica, emocio-
nal e espiritualmente. É algo que geralmente a
persegue e pesa na sua consciência por anos.

96. Este sentimento vem de uma cone-
xão espiritual que você criou com aquela
criança, não importa se ela esteve com você
por pouco ou muito tempo. Ela era parte de
você, embora fosse uma nova vida, e há um
elo metafísico que se forma entre vocês no
momento da concepção. Se “perder o bebê”,
então realmente perde algo que era parte de
você, destinado a ser seu. É por isso que os
abortos são tão difíceis. Não é só a dor física,
mas algo de cunho emocional e até mesmo
espiritual. É um misto de tudo, porém, quan-
do é resultado de algo que você mesma fez e
você sofre de condenação, o que torna a coisa
bem mais difícil do que quando acontece
naturalmente.

97. Quando você cuida de si mesma e da
criança que está dentro de você, e ela é leva-
da embora, pode confiar em Mim sabendo
que permiti isso por uma razão — e as pos-
síveis razões são muitas. Mas quando a deci-
são é sua, sempre fica se perguntando: “Será
que minha vida teria sido melhor se eu não
tivesse feito isso?” Talvez não queira admitir
nem mesmo para si mesma. Talvez diga: “É
claro que foi melhor assim”, e talvez sempre
tenha alguma razão aparentemente boa para
se sentir assim: “Sou jovem demais para co-

meçar a ter filhos.” “Nunca conseguiria viver
com aquele cara.” “Há tantas coisas que quero
fazer — coisas boas pelo Senhor e no meu
ministério — que não conseguirei fazer com
um filho.” E é claro que às vezes é só por puro
egoísmo — só quer ser livre, independente e
não quer assumir os sacrifícios que existem
em ser mãe ou esposa. Independentemente
do que possa estar dizendo agora, o fato é que
se perder um filho, e especialmente, se livrar-
se dele por conta própria, sempre se sentirá
meio incompleta.

98. Quanto ao controle de natalidade,
mais uma vez digo que sabem que não sou
a favor, não faz parte do Meu plano nem
da Minha vontade suprema. Não quero
promovê-lo de forma alguma, porque quero
que as pessoas façam escolhas responsáveis.
Não entro nessa de “escolher a saída mais
fácil” quando se trata das decisões que to-
mam na vida. Todavia, não “bani” o controle
de natalidade, por assim dizer, porque é uma
escolha que deve ser feita de acordo com a
sua fé.

99. Se decidir que é necessário usar
algum tipo de controle de natalidade, seja
por questão de saúde ou outras razões pesso-
ais, deveria ser sábia, fazer uma pesquisa e
tentar usar o método mais natural possível.
Então é claro, leve o assunto a Mim e deixe-
Me lhe falar sobre isso e o que seria melhor
para você. Mesmo que Eu não promova tal
coisa de modo algum, se Me perguntar, posso
falar com você e ajudá-la para que seja me-
lhor do que se não tivesse Me perguntando
nada. E pelo menos estará lutando pela prata,
e pode receber as Minhas bênçãos por estar
disposta a ouvir Meu conselho sobre o assun-
to e receber o Meu consentimento. É claro
que seja qual for o método que usar, o fato é
que nada é 100% eficaz, e muitos métodos
também têm vários efeitos colaterais. Portan-
to, não é algo para ser tratado levianamente e
tampouco tira toda a responsabilidade dos
seus ombros.

100. O mais sábio a fazer para a maio-
ria de vocês, garotas, é ir mais devagar. Vão
com calma antes de ir até o fim nas relações
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sexuais. Esperem até encontrar a pessoa
certa com quem estão dispostas a trabalhar,
viver e criar seus filhos. A segunda coisa mais
sábia a fazer, se vão usar um método de con-
trole de natalidade, é se prepararem bem e
ter certeza de que sabem no que estão se
metendo.

101. E por favor, por amor a si mesmas
bem como a Mim, se Eu lhes confiar uma

criança como resultado dos seus atos,
agarre-se a ela e a entesoure. Trate dela
como Eu a trataria, e abra sua vida e seu
coração para ela, mesmo que pareça a coisa
mais difícil no mundo de se fazer no mo-
mento. Se fizer isso, verá como será recom-
pensada de maneiras antes inconcebíveis até
ter dado este passo. (Fim da mensagem de
Jesus.)

O que é o DIU?
O dispositivo intra-uterino é um

corpo estranho feito de um material
plástico relativamente não reativo (po-
lietileno), inserido no útero de uma
mulher para controle de natalidade.
Alguns dos dispositivos mais recen-
tes contêm substâncias químicas ati-
vas como o cobre, que são lentamen-
te liberadas e reagem no local para
contribuir para a eficácia do método.

Como funciona o DIU?
O DIU interfere pouco ou nada

com a migração do esperma ou com
a fertilização (concepção). Sua ação
contraceptiva é principalmente impe-
dindo que a vida humana recém con-
cebida se implante nas paredes do
útero (endométrio). É portanto, um
abortivo.

O que é um abortivo?
Um abortivo é um agente que cau-

sa um aborto interferindo com o de-
senvolvimento da criança concebida
dentro do útero.

Fatos sobre o DIU para uma escolha bem informada

O DIU pode afetar a saúde de uma
mulher?

Pode. O DIU pode causar sérias
complicações que vão desde hemor-
ragia, infecção pélvica e perfuração do
útero, e essas podem causar esterili-
dade. Pode requerer uma cirurgia sé-
ria em alguns casos, havendo às ve-
zes, até risco de vida. Um manual de
um fabricante de DIU para pacientes,
enumera 31 possíveis reações adver-
sas.

Conclusões práticas
Sejam quais forem as incertezas

que ainda possam existir em relação
ao uso do DIU, não resta muita dúvida
de que ele age no controle de natali-
dade como abortivo logo após a con-
cepção, e é erroneamente denomina-
do “contraceptivo”. Qualquer mulher
que preze a vida de seu filho por nas-
cer evitará escolher o DIU como méto-
do de controle de natalidade. O DIU
apresenta sérios riscos à saúde da
mulher e sua capacidade de engravi-
dar no futuro.
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Jesus:
Muitas companhias farmacêuticas gos-

tariam de encobrir tal informação porque
fazem muito dinheiro com esses dispositi-
vos. É por isso que não lêem nem ouvem falar
disso por aí em cada Web site. Mas é verdade,
e não deveria ser difícil de se  acreditar, por-
que quando se insere coisas no seu corpo que
não eram para estar lá — e não só não deveri-
am estar lá, mas são contra o Meu plano da
procriação e de altruistamente trazer filhos ao
mundo — está destinado a ter problemas.
Simplesmente não posso abençoar tal coisa e
não criei o seu corpo para receber tais coisas.
Talvez isso esteja bem para algumas pessoas,
mas também pode causar muitos problemas,
e é um risco desnecessário de se correr. (Fim
da mensagem de Jesus.)

LANCE SUA ÂNCORA …

Mamãe:
A profecia a seguinte foi recebida para um

dos membros jovens da equipe do nosso Lar
quando passava por um período que durou
cerca de um mês em que estava sendo atacado
com dúvidas e perguntas bizarras, cujo alvo era
a própria fundação da sua fé. Ele se sentiu sacu-
dido, desestabilizado. Coisas fundamentais so-
bre a nossa crença no Senhor e no Seu amor, a
salvação e a guerra espiritual, etc., começaram a
lhe parecer ilógicas, e quanto mais ele tentava
calcular as coisas, piores ficavam as batalhas. Ele
ficou muito desencorajado com isso e começou
a se perguntar se seu tempo de utilidade nos
WS ou até mesmo na Família tinham chegado a
um fim.

104. Ele não acreditou nas muitas dúvidas e
questionamentos que surgiam na sua cabeça;
como eram coisas tão extremas, ele sabia que
vinham diretamente do Inimigo e que era um
ataque óbvio. Mas ainda assim ser atacado com
essas coisas dia após dia era muito desanima-

dor. Ele se perguntava o que tinha acontecido
de errado e por que este ataque surgiu aparen-
temente do nada. Acho que o conselho que o
Senhor lhe deu vai encorajar muitos de vocês e
o Senhor explica a razão para essas fortes pro-
vações que muitos estão tendo que enfrentar
nesta nova era de ação.

Jesus:
Não estranheis a ardente prova que há

de vir sobre vós para vos tentar, Meu filho.
Você conhece as coisas maravilhosas que
estão à sua espera. Conhece as promessas que
lhe dei sobre o seu futuro. Não é de se admi-
rar que o Inimigo tente lhe roubar isso, fazen-
do-o sentir que não vale a pena lutar por essas
coisas e que a batalha é irreal. Não deveria se
surpreender com as táticas dele, pois ele só
está tentando tirá-lo do muro e distraí-lo,
deixá-lo tão ocupado matutando sobre dou-
trinas na sua cabeça e tentando estabelecer no
que você acredita ou não, de modo que você
não percebe a batalha real que está sendo
travada pela sua vida espiritual.

106. Sei que entende que está em uma
guerra. Você ouviu as Minhas palavras lhe
dizendo que é um ataque que vem de fora.
Não é algo que permitiu que entrasse na sua
vida por causa de pecado ou desobediência.
Mas para vencer esta batalha, você precisa
limpar sua vida e coração. No momento, há
coisas em seu coração que se interpõem entre
nós. Quando chega a hora de lutar no grosso
da batalha, você está distraído; não tem fé
plena para clamar as Minhas promessas por-
que não tem se submetido inteiramente a
Mim. Este é o primeiro passo, Meu filho.

107. Mais uma vez digo que não estra-
nhe essa prova. Não está passando por isso
sozinho. Cada um dos Meus filhos que deseja
entrar, participar por inteiro e pessoalmente
da era de ação e de tudo que lhes está reser-
vado, vai ter que passar em um teste. Vai ter
que pagar um preço, e muitas vezes um preço
maior do que se acham capazes de pagar. Mas
isso por causa da grande honra que se encon-
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tra do outro lado desta provação — a honra
de participar desta era da qual todos os profe-
tas profetizaram, a era quando o Meu poder
sobrenatural e milagroso será derramado
com mais força do que nunca. É uma era
quando vocês, Meus filhos, que se tornaram
um Comigo e pagaram o preço, serão pode-
rosos e fortes; seus desejos serão uma ordem
para Mim, pois seremos um.

108. Tudo que aconteceu até agora têm
sido em preparação para esta era. Todos as
provações, o treinamento com as novas ar-
mas, as cutucadas pedindo para se tornarem
Minhas noivas, se dedicarem inteiramente a
Mim — tudo tem sido em preparação para
esta era por vir. Vocês, Minhas noivas, se tor-
naram as favorecidas, os Meus xodós. Deixa-
ram seu orgulho para trás e têm estado dis-
postos a provar o seu amor por Mim, e mes-
mo que tenha sido preciso se humilharem,
serão exaltados e honrados acima de todos
que já passaram pela face da Terra, pois cum-
prirão um papel fundamental neste último
capítulo da História.

109. Não estranheis o fato do Inimigo o
tentar a jogar fora sua coroa neste estágio
final, nesta grande provação, neste exame
de admissão. Ele sabe que se passar e entrar
na era de ação com o poder total que prometi
dada a sua obediência e submissão totais, a
dúvida será apagada da sua cabeça e você
verá com seus próprios olhos o que tenho
prometido.

110. Não será mais andar por fé — será
a recompensa para aqueles que andaram
por fé.  Vocês, que acreditaram sem ver, verão
as Minhas promessas cumpridas. Vocês, que
vieram e se tornaram as Minhas noivas, as
amantes de Deus, verão o Meu poder, prote-
ção e unção manifestos em vocês como nun-
ca antes. Vocês, que escolheram ser vasos
fracos e humildes, e permitiram que Eu traba-
lhasse em suas vidas e os preparasse, ficarão
impressionados ao sentirem a Minha unção
descer e enchê-los como jamais aconteceu
antes.

111. Estes são os dias em que se cumpri-
rão as Minhas promessas. O Inimigo está

furioso! Ele vai fazer de tudo para tentar im-
pedir que você entre nessa era com fé e total
submissão. Isso não passa de um de seus ata-
ques ridículos. Sei que sente a sua fundação
estremecer, que não sabe se pode continuar,
porque cada emoção dentro de você está
mudada. As coisas nas quais antes confiava
sem questionar, agora parecem uma distorção
óbvia ou uma percepção distorcida da reali-
dade. As suas crenças básicas agora parecem
estranhas. As preciosas palavras que lhe dei
parecem vazias.

112. Mas nada disso é verdade. É tudo
uma ilusão, uma má interpretação, um jogo
com seus sentimentos e emoções. Não é a
verdade. Sua fé está intacta. Suas crenças são
fortes. A fundação do seu espírito ainda está lá
— o Inimigo só está brincando com as suas
emoções. Se cair nos jogos mentais do Inimi-
go, começar a analisar e escutar os pensa-
mentos que ele coloca na sua cabeça, isso lhe
dará poder para corroer a sua fundação. Co-
meçará a criar realidades das vaidades enga-
nosas. Se escolher acreditar nele ao escolher
analisar as coisas com a sua mente carnal, ele
tem um poder real para destruir a boa funda-
ção sobre a qual se firma, e ele danificará a
sua fé e vida espiritual.

113. Mas se escolher enfrentar a tem-
pestade — colocar a sua fé inteiramente em
Mim, nas coisas que não pode ver, sentir e
nem mesmo confiar com sua mente natural,
mas coisas que você sabe serem verdadeiras
porque sabe que o Meu amor é verdadeiro
mesmo que não o sinta no momento — então
a tempestade passará, as nuvens se dissiparão
e o ataque acabará.

114. Há mais uma coisa que precisa
fazer, Meu querido amor. Deve Me perguntar
o que mais estou pedindo de você agora que
entrou na era de ação. Que seja um caso de as
coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo. Para passar bem nesta prova e entrar
nesta maravilhosa era e tudo o que ela signifi-
ca com o poder total que quero dar a você
pessoalmente, deve Me buscar com o coração
e mãos vazios, e estar disposto a ser o que
quero que seja. Sei que é um duro discurso de
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se ouvir, mas lembre-se que você não enfren-
ta esta decisão sozinho. Cada um dos Meus
filhos se depara agora com uma escolha, ou
ainda virão a deparar-se com ela.

115. Anime-se ao saber que, porque
lhe peço algo grande, o poder que estou
esperando para lhe dar é ainda maior.
Anime-se quando tiver que enfrentar esses
testes e batalhas, sabendo que, quanto mai-
or a batalha, maior a vitória. Só de ter con-
seguido chegar até aqui é uma honra muito
grande, e estou lhe dando a chance de che-
gar até o final. Sei que consegue, mas há um
preço a pagar. A escolha é sua. Venha peran-
te Mim e ouça as Minhas Palavras para você.
Eu lhe darei o que precisa para entender. Eu
o encorajarei e lhe darei fé. Há tanto que lhe
darei através do Meu precioso dom de pro-
fecia!

116. Não deixe o Inimigo roubar-lhe a
alegria deste precioso dom de ouvir-Me em
profecia. Agarre-se a ele como se fosse a sua
vida, pois digo que na verdade, é. Agarre-se à
sua coroa. Todo o Céu está torcendo por
você. Sabemos que você consegue — tem que
acreditar em nós e apenas continuar corren-
do, mesmo que não saiba se está indo ou não
na direção certa. Vamos mantê-lo no caminho
certo. Continue por fé.

117. Lance a sua âncora e deixe a
tempestade passar. E por certo ela passa-
rá, se lançar sua âncora nas profundezas
da Minha Palavra e se segurar nas Mi-
nhas promessas. Passe neste teste. Há dois
lados: não deixe sua fé se abalar pelas vai-
dades vãs com as quais o Inimigo quer
praguejá-lo e bombardeá-lo; e entregue
tudo a Mim para que Eu possa dar-lhe o
poder total. Mesmo que todos os seus sen-
tidos pareçam lhe dizer algo diferente, você
está firmemente alicerçado na Minha fun-
dação, e se não mover o pé, não será abala-
do. Agarre-se ao que recebeu — não deixe
que ninguém roube a sua coroa. (Fim da
mensagem de Jesus.)

MANTENHA AS COISAS EM FOCO …

Mamãe:
Segue-se um trecho de uma carta e mensa-

gem que enviei a alguém depois de ouvir as suas
batalhas, algo com que muitos provavelmente
vão se identificar.

(Trechos da carta de Mamãe a esta jovem  adulta:)
119. [Seu pastor] mencionou que você e

[seu marido] estavam tendo batalhas e se
questionando quanto à Família e as coisas
que James Penn lhes falou no seu breve en-
contro com ele. Ela não contou detalhes, mas
quando ouvi esta parte do relatório, algo me
tocou no espírito e senti o desejo derramar o
meu coração por vocês em oração — seme-
lhante ao que Jesus fez com Peter quando
disse: “Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu
para vos cirandar como o trigo: Mas Eu roguei
por ti, para que tua fé não desfaleça. E quanto
te converteres, confirma a teus irmãos.”

120. Espero que não se importem de eu
lhes escrever, mas meu coração ficou tão
tocado por vocês que achei que tinha que lhes
escrever, dizer que estou orando por vocês e
enviar algo do nosso gentil Amante e Amigo,
que lerá a seguir.

121. Peter e eu amamos muito vocês e
queremos encorajá-los a continuarem lutan-
do — porque são muito valiosos para nós,
para Jesus e para as almas perdidas. Estamos
orgulhosos de vocês por permanecerem firmes
apesar de tudo, e de estarem dispostos a se
tornarem o que o Senhor quer que sejam e a
fazer da Família o que ela deve ser. Também
estamos agradecidos por tudo que têm sacrifi-
cado e dado para alcançar os perdidos, cujo
fruto é grande e muitas são as recompensas à
sua espera no Céu. Ao entrarmos nesta nova
era de ação, estamos entusiasmados e ansiosos
por ouvir falar de coisas ainda maiores. Esta-
mos orando por vocês e por toda a Família
enquanto continuamos a mudar, crescer e
seguir adiante.

v   v   v
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(Trechos da mensagem de Jesus:)
122. Fiz tudo com precisão em sua vida

e tudo que deixei que acontecesse em sua
vida tem sido para o seu bem, mesmo que às
vezes tenha parecido uma pedra em vez de
pão. Até posso usar para o bem este momen-
to de decisão — essa crise da fé, por assim
dizer — pois quando forem tentados, sairão
como o ouro, e serão uma força e ajuda para
os seus irmãos. Posso ajudá-los, fortalecê-los
e curá-los das suas feridas. Provavelmente
não foi a melhor coisa a fazer nem por onde
entrar, mas posso usar até mesmo essas bata-
lhas para o bem.

123. Como diz a Minha Palavra: “To-
mará alguém fogo no seu seio, sem que os
seus vestidos se queimem?” Meu amor, seja-
mos francos, vocês levaram fogo ao seu seio e
se queimaram, estão feridos — mas Eu posso
e sararei as suas chagas. Como o quadro das
manchas de sangue na neve e a ferida no cor-
deirinho. Posso sarar a ferida e cobrir a cica-
triz com lã nova, e envio neve fresca para
cobrir as manchas sobre o chão. Não significa
que as manchas nunca estiveram lá, mas pos-
so ajudar a cobri-las. E o mesmo acontece
com vocês: posso sarar as suas feridas e co-
bri-las.

124. Deixem-Me mandar embora com
um beijo suas mágoas e feridas! Farei isso
com um beijo. Venham beijar Meus lábios de
mel e deixem-Me limpá-los e purificá-los com
a água doce e pura da Minha Palavra. Libertos
e limpos pela Palavra.

125. Vejo a sua luta . Vocês têm visto
situações que não eram nada ideais, que dão
credibilidade às mentiras, e isso faz com que
seja mais difícil lutar. Mas Eu amo todos os
Meus filhos, e o que parece ser ruim para
vocês, na verdade são justo as coisas que fiz
na vida daquela pessoa para cumprir um cer-
to propósito. Você não pode julgar o que es-
tou fazendo na vida dos outros. Como Eu
disse a Pedro quando ele Me perguntou o que
faria ao outro discípulo. Eu lhe disse: “Se Eu

quero que ele fique até que Eu venha, que te
importa a ti? Segue-me tu.”

126. Esta é a essência, o ponto crucial:
Que te importa o que os outros fazem? Se-
gue-me tu. Você tem que tomar sua posição
de fé e fazer a Minha vontade. Não pode dei-
xar que as escolhas de outros determinem o
que deve fazer. Cada um deve vir perante
Mim e prestar contas das suas obras, quer
sejam boas, quer sejam más. Serão julgados
pelas suas ações quando estiverem perante
Mim, não pelas ações de outro. Não poderão
dizer: “Parei de servi-lO porque fulano fez
algo errado para cicrano”, nem nenhuma ou-
tra razão que ande circulando por meio de
rumores. Deve tomar uma posição, saber no
que acredita, e viver as suas convicções inde-
pendentemente do que diga ou faça qualquer
outra pessoa.

127. O mais importante é o nosso amor
um pelo outro e partilhar este amor com
outros — os perdidos no mundo. Será que
Eu alguma vez lhe falhei, Meu amor? Não é
verdade que até as coisas aparentemente
ruins foram para o bem? Até mesmo esta
luta interna pode virar uma vitória de uma
derrota, pois pode fortalecer a sua decisão e
fazer com que se torne ainda mais dedicada
à causa de alcançar os perdidos. Por isso,
vire-se para Mim e olhe bem no Meu maravi-
lhoso rosto; deixe as coisas do mundo se
desvanecerem na glória da Minha graça
amorosa.

128. Não se preocupe tanto com todas
essas coisas, rumores e queixumes; mante-
nha os olhos somente na meta. Tome uma
posição — sua posição de fé — de que vai ser
o melhor discípulo possível, não importa o
que os outros estejam ou não fazendo. Leia a
Palavra e que o clamor do seu coração seja
como o de Josué, como o de Elias: “Escolhei
hoje a quem sirvais: se o Senhor é Deus, segui-
o; e se Baal, segui-o. Porém, eu e minha casa
serviremos ao Senhor.” (Fim da mensagem de
Jesus.)


