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Querida Família

DEUS abençoe vocês! Eu os amo mui-
to! Esta é a última desta série de BNs

com mensagens recebidas após a Celebra-
ção de Aniversário de 2001. O Senhor com
certeza nos serviu um banquete de encora-
jamento, visão, orientação e desafios, dan-
do-nos muitos detalhes que desconhecía-
mos! Espero que esta série tenha sido uma
inspiração para vocês! Com certeza é uma
das minhas preferidas, e gostei muito de
ouvir estas mensagens repetidas vezes!

2. Por favor, tentem tomar um tempi-
nho nos próximos dias para relerem as
BNs desta série quantas vezes for preciso,
de modo a entenderem bem as maravilho-
sas verdades que elas contêm. Só poderão
incluir essas revelações no seu dia-a-dia,
criar o hábito de utilizá-las, deixar que
transformem seu modo de pensar, de rea-
gir e as incluírem na sua perspectiva geral,
se as entenderem por completo. Alguém
numa das Unidades dos WS comentou que
gostou tanto de uma das BNs desta séria
que — por mais ocupado que ele seja — já
a tinha lido oito vezes! Eis um bom exem-
plo de como aplicar o versículo: “Procura
apresentar-te a Deus aprovado, como
obreiro que não tem de que se envergo-
nhar, que maneja bem a palavra da verda-
de” (2Tim. 2:15). Glória ao Senhor!

Vocês têm um novo poder
para enfrentar males maiores —

Alimentem a sua fé!
3. Para mim, as mensagens sobre

acontecimentos relacionados ao Tem-
po do Fim são particularmente estimu-
lantes, além de vitais para nos ajuda-
rem a manter a visão. Esta primeira pro-
fecia salienta a importância de cada um
de nós alimentar a sua fé a fim de estar-
mos preparados para o papel que va-

mos desempenhar no Fim propriamente
dito. A informação que esta profecia nos
passa no momento talvez pareça fantasia
para alguns de vocês, mas o tempo voa, e
quando menos percebermos, estaremos
vivenciando essas coisas e testemunhan-
do a sua concretização! Aí então ficaremos
felizes por termos acreditado e aceitado as
admoestações do Senhor, pois estaremos
participando do cumprimento dessas pro-
messas impressionantes!

4. (Jesus fala:) Junto com as chaves, Eu
também derramei sobre vocês um poder
do alto, poder este que lhes servirá não só
para o dia-a-dia, mas que será a sua força,
sua vida e seu tudo. É esse o poder que
corre nas suas veias agora. Vocês recebe-
ram uma dose muito maior da Minha for-
ça sobrenatural e do espírito do Meu amor.
Através das chaves do Reino, têm todo o
poder de Deus ao seu lado, e ele é o san-
gue da vida que corre em suas veias. Vocês
agora foram capacitados com as armas se-
cretas do Meu Espírito. Eu lhes dei o segre-
do dos cofres do Céu, portanto têm ao seu
dispor qualquer coisa que precisarem. Se
pedirem, receberão. Posso lhes dar esse
dom agora porque entregaram-Me os seus
corações e Me amaram como nunca antes.
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5. Agora vocês têm ao seu dispor as
melhores armas que já foram liberadas na
Terra! Têm agora mesmo as armas de me-
lhor qualidade, pois provaram-se dignos
e leais. Perseveraram nas dificuldades e nas
situações que colocaram a sua fé à prova,
então esta é a sua recompensa:

6. O mundo vai passar nos próximos
anos por milhares de conflitos e perturba-
ções de cunho econômico, governamen-
tal e também pessoal, na vida e no cora-
ção das pessoas. Elas vão ficar loucas de
preocupação, pois o mundo estará num tal
caos que Eu serei a única salvação. Seus

corações serão dilacerados e brutalmente
reprimidos pelos poderes que se levanta-
rão para tentar salvar o mundo. Mas, digo-
lhes agora, assim como as Minhas promes-
sas não falharão, esse mundo indubitavel-
mente vai acabar.

7. Eles invocaram o último protoco-
lo antes da ascensão do Anticristo, de
modo que é só uma questão de tempo
até ele subir ao poder e ser revelado. Ele
já assumiu o seu trono e até já foi coroa-
do rei deste mundo. Os líderes e gover-
nantes deste mundo já se prostraram di-
ante dele.

8. Pergunta: Senhor, poderia por fa-
vor nos explicar o que significa “eles in-
vocaram o último protocolo antes da as-
censão do Anticristo”? Se Você pudes-
se, por favor, nos explicar melhor, gostarí-
amos de saber quem são “eles” e princi-
palmente, o que é esse protocolo.

9. (Jesus fala:) “Eles” são as forças
do mal, tanto humanas quanto espiritu-
ais, que orientam e lideram essas pes-
soas.

10. Quanto a “protocolo”, significa vá-
rias coisas. É um acordo entre essas for-
ças malignas sobre como farão para subju-
gar o mundo. É um plano para controle, um
código de conduta e de comportamento en-
tre esses malignos. É uma maneira de se
conduzirem de modo a derrubar os líderes
e seus países ou economias, até chega-
rem ao ponto de aceitarem qualquer salva-
dor, até mesmo o falso messias.

11. Ao dizer que invocaram esse últi-
mo protocolo, digo que esses perversos
invocaram o grande Maligno, o próprio Prín-
cipe das Trevas, para dar início à última
parte do seu plano para a conquista do
mundo. Eles já fizeram um acordo e agora
vão trabalhar no sentido de efetivá-lo.

12. Com isso não quero dizer que vo-
cês estão à beira dos últimos sete anos
ou que a Tribulação está às portas. Mas

digo-lhes que esse período se aproxima,
pois o Inimigo se comprometeu a seguir
um horário específico agora, e Eu também!
(Fim da mensagem de Jesus.)

13. Pergunta: Jesus, nesse mesmo
parágrafo o Senhor diz que o Anticris-
to já foi coroado rei desse mundo e que
os líderes e governantes já se pros-
traram diante dele. Quando pensamos
na coroação do Anticristo, pensamos no
seu reinado e no início dos últimos sete
anos. Mas Você acaba de dar a enten-
der que esse período ainda não come-
çou. Primeiro, porque disse que ele ain-
da não começou, e segundo, nós ainda
não vimos o Concerto, do qual Você dis-
se que tomaríamos conhecimento na
ocasião.

14. Então, Você poderia por favor nos
explicar melhor como o Anticristo pode-
ria ter sido coroado rei e os governantes
do mundo já estarem prostrados diante
dele sem ninguém saber? Alguns líderes
mundiais talvez o façam, mas outros pro-
vavelmente não. Por exemplo, sabe-se que
George W. Bush é um bom cristão que
professa a sua fé em Você o tempo todo.
Ao que parece, ele não se prostraria dian-
te do Anticristo, ou pelo menos aprontaria
um escarcéu.
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15. (Jesus fala:) O Anticristo é um rei
que ainda não assumiu a sua posição.
Ele realmente foi coroado, mas ainda não
assumiu o controle do seu reino, pois ain-
da o está preparando e consolidando. Ele
ainda está se aprontando para governar.
O Anticristo já exerce muito poder sobre o
mundo, mas ele ainda não é absoluto en-
tre os homens como será no futuro, de
modo que o seu reino e o seu reinado ain-
da estão por vir.

16. Quando falo dos líderes desse
mundo, normalmente trata-se de outras
pessoas, diferentes das que vocês ima-
ginam. Existem líderes políticos, líderes
de países. Esses são bem óbvios, mas
eles sobem ao poder e caem de acordo

com a vontade dos que se encontram nos
bastidores, que são os verdadeiros líde-
res e governantes aos quais Me refiro.
Estou Me referindo principalmente àque-
les que controlam as indústrias, a impren-
sa, o mundo financeiro, as economias e
as políticas das nações — pessoas cuja
influência e autoridade são enormes, mas
invisíveis. Apesar de alguns líderes de
países conhecerem o Anticristo e terem
conhecimento dos seus planos, muitos
deles não passam de fantoches, quer ve-
jam ou não os fios e os arames que os
manipulam. Os verdadeiros líderes e go-
vernantes são aqueles que estão mexen-
do os pauzinhos. (Fim da mensagem de
Jesus.)

17. Vocês ainda não viram isso, porque
ocorreu em secreto, nas câmaras ocultas
do governo do Anticristo. Mas as decisões
já foram tomadas e eles já declararam guer-
ra contra os justos. O poder de Satanás foi
liberado em grande medida contra o povo
desse mundo. O Anticristo já está dando
passos para preparar o mundo para a sua
revelação. O mundo já está sendo abalado
e perturbado com os seus caprichos, como
acontecerá no futuro. Ele tem estruturado
o seu governo como se tivesse sido eleito
mas ainda não tivesse assumido o cargo.
Já escolheu os seus oficiais e está formu-
lando políticas, apesar disso não ser do
conhecimento das pessoas. Mas ele não
permanecerá oculto por muito tempo.
Logo, logo se revelará e verão a sua cara
feia. O mundo será então governado pelo
Inferno. Ele já está reunindo as suas for-
ças, e vocês verão o fruto disso em todos
os países da Terra.

18. Por que acham que derramo tanto
a vocês? Por que acham que os Céus lhes
foram abertos? Por que acham que estou
lhes concedendo mais poder do que já
concedi aos Meus filhos desde a criação?
— Porque vão precisar de mais poder nos

dias por vir, pois enfrentarão males piores.
O Anticristo em breve se levantará diante
das nações e assumirá o controle.

19. Ainda vai demorar um pouco para
isso se cumprir, mas em breve ele se le-
vantará. Nessa ocasião todas as suas dúvi-
das se dissiparão, pois o verão subir ao
poder e liderar à batalha as tropas deste
mundo. Verão os seus exércitos massacra-
rem os seus inimigos, as pessoas que o
mundo considera malignas ou opressoras.
Ele fará isso para assumir um falso ar de
justiça, mas trará paz ao mundo na tentati-
va de desviar a atenção da paz que Eu dou.
Apesar de falsa, essa paz criará uma certa
estabilidade no mundo, mas só depois que
o mundo estremecer sob as mãos dele e
muitas coisas se desfazerem perante a sua
face.

20. Os governos que se encontram no
poder neste momento são uma fachada.
Existe um trabalho muito maior e mais
poderoso por trás desses simples fantoches
que, depois de se provarem incapazes de
governarem, de assumirem responsabili-
dade e administrarem com dignidade, se-
rão retirados do poder. Em breve vocês
verão este primeiro passo se cumprir. Os
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governos começarão a se corroer e ruirão,
caindo na confusão e na corrupção à me-
dida que forem estruturados para essa que-
da.

21. Guerras são apenas algumas das
pragas que assolam a humanidade. Devi-
do a um aumento de atividade satânica,
durante essa ocasião também a Terra exa-
lará os odores mais fétidos, vulcões entra-
rão em erupção e ocorrerão terremotos
que aterrorizarão o mundo como nunca.
“Terremotos em vários lugares.” Essa pre-
dição se cumprirá em uma dimensão mui-
to maior diante dos seus olhos. Lugares
tranqüilos até então e que há anos não sen-
tiam as forças da Terra, ficarão subitamen-
te perturbados e entrarão em caos.

22. Nesse momento não só a sua gran-
de unção foi liberada, mas também muito
mais força maligna foi lançada sobre este
mundo. Grandes guerras, fomes e pestes
assolarão a Terra.

23. Não conseguem ver isso? Por aca-
so não percebem o início dessas dores sen-
do noticiados todos os dias pela impren-
sa? Não estão vendo o seu efeito e o po-
tencial? Tão certo como a Palavra de Deus,
que não mente, tudo isso acontecerá. Uma
grande força do mal foi despertada, pois
grande parte das forças satânicas desceram
à Terra para guerrear contra os santos e
contra os que habitam a Terra. Agora ini-
cia-se uma época de feroz batalha espiri-
tual entre o bem e o mal. Agora é a hora do
justo levantar-se em defesa dos fracos e
manifestar-se a favor dos oprimidos.

24. As rodas do futuro já foram coloca-
das em movimento. Até agora Eu detive as
forças de Satanás, porque sabia que vocês
ainda não estavam totalmente preparados
para essa liberação. Mas agora dei-lhes
permissão para agir, pois equipei vocês,
Meus filhos, com mais poder do que nun-
ca. Vocês têm condições de enfrentar a
maior impiedade que já existiu. No mo-
mento estão sendo preparados, treinados,
para que Eu possa enviá-los à arena para

enfrentarem as forças das trevas cara a cara,
num combate a curta distância, pois está
chegando a hora.

25. Vou liberar Satanás e o seu mal so-
bre a Terra para realizar a última etapa de
seus planos. Eu, então, deixarei de deter os
seus poderes destrutivos sobre a Terra e
sobre as criaturas viventes, exceto sobre os
Meus filhos. Vocês também serão dotados
de poder, para que os Meus planos se cum-
pram. Farão grandes sinais e proezas em
defesa do que é certo e do Meu nome! Pro-
clamarão o Meu nome como nunca antes,
sem envergonharem-se de nada. Muitos
dos que se levantarem contra vocês serão
moídos e feitos pó, e serão levados pelo
vento aos quatro cantos da Terra para ser-
virem de advertência àqueles que os en-
frentarem. E mesmo que sejam presos ou
mortos, Eu os usarei para serem testemu-
nhas mais poderosas e mais influentes do
que nunca.

26. Não se deixem enganar, pois as for-
ças satânicas farão qualquer coisa para
destruí-los. Sendo assim, é imperativo que
revistam-se da nova armadura e armem-
se com as novas armas e a unção que lhes
dei. Não há remédio para o ímpio, mas exis-
te defesa para o justo. Vocês, Minhas noi-
vas, estão sendo convocadas para lidera-
rem este grandioso ataque contras as for-
ças do mal na Terra. Vocês receberam essa
responsabilidade e dou-lhes agora uma
tocha ainda mais brilhante da Minha Pala-
vra para iluminar o seu caminho.

27. A sua rainha Maria resplandecerá
mais do que nunca. Ela se tornará numa
ardente profetisa, poderosa e cheia do Meu
Espírito! Reis se sujeitarão às suas exigên-
cias. Nações se prostrarão aos seus pés
querendo ouvir as palavras que Eu lhes
dou. A luz do Meu amor incidirá sobre to-
dos de uma maneira sem precedentes.

28. No momento não é possível ima-
ginar o poder que estou derramando so-
bre vocês. Não conseguem entender a mag-
nitude da Minha Palavra que será derra-
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mada e que envolverá o mundo. As pesso-
as ouvirão o Meu nome nos quatro cantos
da Terra, e nos próximos anos o Evange-
lho será pregado mais do que já foi até
hoje. Irá longe a notícia das suas vitórias e
triunfos sobre Satanás e contra as forças
das trevas! Os Meus filhos do Tempo do
Fim realizarão milagres de proporções
imensas sob a Minha influência!

29. Vocês com certeza são o grande
show na História da Terra. Por acaso se in-
dagam sobre o cumprimento dessas coi-
sas? Por acaso têm se sentido sem espe-
rança e angustiados? Isso vai acabar, Meus
amores. Agora é a sua hora! Bradem a can-
ção de vitória diante das nações! Vocês dei-
xarão de ser espezinhados e oprimidos. Eu
os transformarei numa potência nessa Ter-
ra, assim como prometi, e ninguém, de for-
ma alguma prevalecerá contra vocês. Vo-
cês serão luzes intensas nas trevas. Serão
estimados e benquistos por causa da luz
que emanam.

30. Quem tentar abafar a sua luz será
condenado por Mim. Quem tocá-los verá
que tocar em vocês será tocar em Mim, e
serão julgados rapidamente pelos ardis
que usarem contra vocês. Eu garantirei que
todos os que encostarem o dedo em vocês
receberão a sua paga. Eu Me certificarei,
mais do que nunca, de que vocês saiam
vencedores e que o seu nome seja divul-
gado como nunca antes. O nome da Famí-
lia, dos Filhos de David, ou dos filhos de
Maria e Peter, como serão conhecidos, se
disseminará pelos continentes e mares, e
as suas realizações serão transmitidas de
forma espetacular.

31. O que vocês têm visto até hoje não
é nada em comparação com a bola de neve
gigantesca do Meu poder que tomará con-
ta de vocês e os impelirá como nunca! Vo-
cês têm tido dificuldade em ver a Minha
mão agindo? Acharam que não estavam
chegando a lugar nenhum? Agora isso aca-
bou, Minhas noivas. Essa falta de visão, que
era como uma nuvem escura de angústia,

os deixará. Vocês vivenciarão as profecias
mais profundas das Escrituras, e aqueles
que conhecem a Minha Palavra saberão,
sem sombra de dúvida, quem são os ungi-
dos dessa era. Mesmo que as pessoas só
comentem baixinho e em segredo, todas
saberão que os Filhos de David são os
Meninos do Tempo do Fim. Todos sabe-
rão que esta é a última e mais grandiosa
manifestação do Meu poder sobre a Terra
antes de Eu esmagar e acabar com os pla-
nos de Satanás.

32. Acreditam? Conseguem ver? Con-
fiem em Mim quanto à era de maiores mi-
lagres! Talvez não os vejam imediatamen-
te, mas à medida que forem assumindo
mais essa armadura, começarão a ver os
milagres. Não desanimem se não conse-
guirem andar sobre as águas amanhã. Não
desistam, pois amanhã talvez não seja o
dia certo para isso. Talvez seja na semana
seguinte, no mês seguinte ou muito em
breve.

33. Aprendam tudo o que podem e es-
tudem ao máximo a Minha Palavra, por-
que a era de maiores obras já começou e
vocês a estão vivendo! Vocês são das pes-
soas mais privilegiadas sobre esta Terra,
pois receberam a unção para realizarem
essas maiores obras.

34. Não estou lhes dizendo isto para
desanimá-los, mas sim para incentivar a
sua fé caso não vejam progresso imediato
e milagres de invocar fogo dos céus. Sai-
bam que vocês têm esse poder, mas será
revelado na hora exata. A sua luz reluzirá
mais do que nunca, mesmo que não ocor-
ram grandes milagres imediatamente. Eu
edificarei a sua fé pouco a pouco, até esta-
rem fortes o suficiente para invocarem fogo
dos Céus, ou maná, ou chuva, ou para re-
terem a chuva, dependendo do que for pre-
ciso.

35. À medida que adquirirem fé, tam-
bém adquirirão poder advindo de Mim. O
segredo é ter fé. À medida que a sua fé au-
mentar, também aumentarão as manifes-
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tações, pois aprenderão a invocar maiores
milagres.

36. Portanto comecem hoje a Me per-
guntar como lhes darei o vitorioso poder
da fé. Peçam-Me para lhes explicar quais
são os seus pontos fracos e como podem
superá-los com o poder do Meu Espírito.
Hoje é o dia de ação! Hoje é o dia da sua
salvação! A sua redenção se aproxima. Hoje
o maior poder que existe na face da Terra
está sendo liberado! Vocês receberam o
dom, e agora estão aprendendo a utilizá-
lo.

37. Comecem hoje mesmo a investir
tempo em fortalecerem a sua fé para Eu
poder agir através de vocês. Se estiverem
com dúvidas ou incertos, submirjam-se
com fé nas palavras que já lhes dei sobre o
assunto e que vão edificar a sua fé. Este é o
segredo. No momento em que acreditarem
sem sombra de dúvida, nada lhes será im-
possível. No momento em que rechaçarem
na sua mente a impossibilidade, desconhe-
cerão limites. Trabalhem hoje no sentido
de chegarem a essa condição de fé plena.

38. Derramarei o Meu Espírito sobre
vocês mais do que nunca, e serão preen-
chidos com fé! Alimentem essa fé e encon-
trarão grande força para realizarem maio-
res obras. O segredo para todos esses mi-
lagres vai ser a sua fé, fé para acreditarem
que “Sim, posso através de Cristo”, “Sim,
não há limites para Deus”, “Sim, qualquer
monte pode ser retirado com uma fé do
tamanho de um grão de mostarda”. Quan-
do essa fé correr pelas suas veias, vocês
terão um poder ilimitado.

39. Comecem hoje, para que os mila-
gres possam fluir das suas mãos para leva-
rem às nações a Minha mensagem de es-
perança e de salvação. Agora é a hora de
alicerçarem firmemente a fé que lhes dei.
Agora é a hora de fortalecerem-se para os
milagres que serão concedidos aos que
têm fé para realizá-los.

40. A fé é a chave que vai lhes revelar
todos os segredos do universo e destran-

car-lhes o seu poder. Procurem obtê-la di-
ligentemente, pois quando a encontrarem,
receberão um poder ilimitado. A fé vem das
Minhas Palavras, e é alimentada através da
credulidade, do compromisso e da confi-
ança. Ela também é concedida como um
dom aos que pedem, e mais uma vez digo
que é alimentada por todas essas coisas,
bem como pela Palavra. Não deixem nada
roubar-lhes a fé. O Diabo vai tentar de tudo
para roubar a sua fé, mas resistam de cor-
po e alma aos seus ataques. Fiquem fir-
mes na fé. Resistam a todas as tentativas
de Satanás de extinguir a sua chama. Ele-
vem-se acima desses ataques e fiquem fir-
mes na sua fé, pois é a sua vida! (Fim da
mensagem de Jesus.)

41. (Mamãe:) Por favor, levem a sério
esse pedido que o Senhor fez para absor-
verem a Palavra, fortalecerem a sua fé e
detectarem os seus pontos fracos de modo
a melhorarem nesses aspectos. Nós rece-
bemos esse dom de uma maior fé, mas ob-
viamente precisamos fazer a nossa parte
para alimentá-la e ajudá-la a aumentar. Se
fizermos o que o Senhor está nos pedindo,
sentiremos crescer em nós mais fé, uma
maior consciência da Sua presença e uma
convicção inegável do poder que Ele nos
dá. Precisamos nos empenhar em aumen-
tarmos a nossa fé, pois não vai acontecer
sem esforço da nossa parte. Precisamos
deixar o Senhor agir como achar melhor
na nossa vida, e desejar de todo o coração
esse poder maior que advirá de uma mai-
or fé. Por favor, façam a sua parte, obede-
çam! Criem o vácuo! Estudem a Palavra!
Agora é a hora de dedicarem um bom tem-
po preparando-se e fortalecendo a sua fé!

Coloque a sua fé em ação —
Use as chaves agora mesmo!
42. É inevitável notar a repetição do

assunto mencionado em várias mensa-
gens nesta série: precisamos colocar a nos-
sa fé em ação. Essa é uma das maneiras de
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nos precavermos e evitarmos cair no bu-
raco das impossibilidades, aceitando a
idéia de que “é impossível”. Isso foi uma
questão chave na Carta “Nada é Impossí-
vel”, onde o Senhor disse:

43. “Agora é a hora de darem um passo
e exercitarem o seu dom de fé em um nível
maior e colocá-lo em ação... Dêem um
passo e provem que não existe o impossí-
vel para aqueles que dependem do poder
de Deus! Alarguem cada vez mais a sua fé.
Dêem passos maiores de fé cada dia e de-
safiem toda e qualquer impossibilidade
que surja no seu caminho” (CdM 3316:44.3,
BN 920).

44. Seguem-se mais explicações sobre
esse princípio espiritual tão importante.
Para podermos receber o incrível poder
espiritual que nos é de direito, precisamos
reivindicá-lo, acreditar nele e utilizá-lo!

45. (Jesus fala:) O seu futuro é tão pro-
missor e brilhante como essas promessas
que lhe dei. E até que ponto essas promes-
sas vão reluzir? Depende de você e da sua
fé. Se der um passo de fé e exercitar a sua
fé, aumentará o poder dessas palavras na
sua vida. Essas Minhas promessas talvez
lhes pareçam agora apenas uma luzinha
fraca, mas prometo que se fizerem a sua
parte, essa luzinha se tornará cada vez mais
forte. Sei que desejam que essa luz brilhe
intensamente na sua vida. Já lhes dei as
chaves, e agora precisam fazer a sua parte.

46. Você quer saber qual é a sua parte?
O primeiro passo é crer. Não só crer que
terá esses poderes um dia, mas que já os
tem hoje. Eu já lhos dei hoje mesmo. Sei
que é difícil acreditar que você tem acesso
ilimitado a todos os poderes do Céu, mas
é o que lhe prometi e o que fiz. Depois que
acreditar nisso de coração, sem vacilar, o
poder da luz aumentará.

47. Mas não basta acreditar na Minha
promessa. É preciso também agir de acor-
do. Coloque-Me à prova! Dê um passo so-
bre as águas para ver se essas coisas são

realmente verdade. Prove-Me! Ponha as
suas chaves à prova! Só se der um passo
sobre as águas e colocar tanto Eu quanto
as chaves à prova, é que você poderá rece-
ber o Meu pleno poder e unção. Já lhe dei
as chaves, mas é preciso pisar sobre as
águas para liberar todo o poder que lhe
dei através delas.

48. Não hesitem e não esperem! Agora
é a hora de começarem a pisar sobre as
águas e de colocarem tanto Eu quanto as
promessas que lhes fiz à prova. Já lhes dei
um maior acesso à Minha verdade e isso
ajudará a aumentar a sua fé. Portanto não
hesitem em agir, pois se vacilarem, o Ini-
migo infiltrará as suas dúvidas e mentiras,
e será difícil ter fé plena em todas as pro-
messas que lhes fiz. Não abram mão das
chaves que lhes dei. Usem-nas agora en-
quanto estão novinhas, para começarem a
usufruir de seu poder total e unção.

49. Vocês estão vivendo a era de ação,
e agora que têm essa arma poderosa, as
chaves para o arsenal que precisam para
completarem essa missão, fica por sua con-
ta seguirem com plena fé, sabendo que
nada os impedirá. Deveriam Me pergun-
tar todos os dias: “Quais obstáculos posso
superar hoje? Que dificuldades podem ser
resolvidas? Que milagres podem ser reali-
zados?” Se fizerem essas perguntas, Eu lhes
mostrarei como usar essas chaves. E ao
usarem-nas para abrir a porta do arsenal,
ficarão surpresos e impressionados ao ve-
rem o poder que lhes dei! Esse poder afas-
tará todos os obstáculos e os ajudará a su-
perar as dificuldades. Vocês farão milagres!

50. Portanto não hesitem em utilizar
as suas chaves. Orem e Me perguntem ago-
ra como agir, e sigam as Minhas instruções.
Quando usarem as chaves, o Meu poder
será liberado e a sua fé aumentará. Com
uma maior fé, esses poderes se multiplica-
rão, verão que essas coisas são verdadei-
ras e que Eu os ajudei a superá-las. (Fim
da mensagem de Jesus.)
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Dar toda a glória a Deus
51. (Mamãe:) Tendo em conta os po-

deres e dons assombrosos com os quais o
Senhor nos abençoou, poderia haver a ten-
dência de começarmos a nos exaltar. Mas
precisamos continuar humildes e obedi-
entes. O nosso amoroso Marido já nos avi-
sou várias vezes nesta série sobre os peri-
gos do orgulho, de se exaltar ou de aceitar
o mérito pelas realizações. Precisamos per-
manecer mansos e fracos, continuando a
demonstrar amor uns pelos outros e pelos
perdidos, dando a glória constantemente
ao Senhor! Nesta próxima mensagem, o
Senhor fala especificamente sobre Peter e
eu, mas os princípios também se aplicam
a vocês.

52. (Jesus fala:) Posso confiar à Minha
rainha Maria e ao rei Peter esses dons fa-
bulosos devido à sua grande fé e amor por
Mim. Reis e rainhas governam com a Mi-
nha permissão. Eu determino quem vai
governar, mas como as pessoas governam
depende muito delas. Entrego a homens e
mulheres reinos para eles governarem por
um tempo, e tornam-se responsáveis pelo
bem-estar desses reinos. Muito depende
das decisões dos governantes. Infelizmen-
te, pouquíssimos dos que Eu gostaria de
usar para governarem com justiça, agem
dessa forma. O coração do homem é orgu-
lhoso, egoísta e desamoroso, e isso não
provém de Mim. Poucos são os governan-
tes que resistem às tentações inerentes ao
poder.

53. Mas a rainha Maria e o rei Peter
não são assim. Os dois governam segundo
o Meu coração. Sendo assim, posso confi-
ar-lhes dons tão poderosos como os que
lhes concedi e também à Família agora. Por
eles terem sido fiéis em liderar, orientar e
ensinar os Meus filhos no caminho certo,
também posso confiar ao resto da Família
esses dons. Todos os que tiverem fé e es-
tenderem a mão os receberão. A maioria
dos governantes quer exercer controle e

dominar, mas a rainha Maria e o rei Peter
querem apenas compartilhar, dar e ver
outros serem usados por Mim. Ao dar es-
ses dons a todos os Meus filhos de David
do Tempo do Fim, na verdade estou reali-
zando um dos desejos do coração de Ma-
ria e Peter e recompensando-os de acordo
com a fé deles.

54. Por acaso Eu não disse que seria
feito a cada um de acordo com a sua fé?
Assim como pela fé de um muitos são jus-
tificados, também pela fé desses dois, mui-
tos serão capacitados com o poder. Conce-
do esses dons de acordo com a fé e os de-
sejos da sua rainha e rei. Posso confiar que
a Família vai utilizá-los bem e com sabe-
doria, porque sei que o rei e a rainha vão
orientá-los nessa direção.

55. Minha rainha e Meu rei com certe-
za guiarão o seu povo a realizar maiores
obras por Mim, como nunca aconteceu até
hoje. Mas isso não acontecerá por eles se
colocarem na ribalta com grande alarido
como costuma fazer a maioria dos gover-
nantes e líderes. Minha rainha e Meu rei
continuarão governando como sempre:
com simplicidade, humildade, mansidão
e fraqueza na carne. Assim todos verão e
saberão que ainda sou Eu que ajo neles e
através deles, e que tudo o que são e têm
provém de Mim. Eles não governarão da
maneira do homem, mas sim da Minha
maneira. Eles farão coisas que ninguém
jamais fez e obterão êxito no que outras
pessoas, aparentemente mais talentosas,
carismáticas ou poderosas, falharam em
obter.

56. Eu abençoarei e prosperarei o rei-
no deles, o farei progredir e florescer por
causa do grande amor que têm pelo reino,
pelas pessoas da Família e pelos que ain-
da se juntarão à Minha Família do Tempo
do Fim. Dada a grande fé que eles têm no
seu amor por Mim e na sua conexão Comi-
go, poderei usar vocês, seus seguidores, de
maneiras grandiosas. Assim como Eu dis-
se que levantaria muitos pequenos Davi-
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ds, digo agora que levantarei muitas pe-
quenas Marias e Peters. Por acaso não sus-
citei muitos pequenos Davids? Por acaso
não derramei o Meu Espírito sobre os fi-
lhos de David e lhes dei uma certa dose do
espírito, unção e dons de David? Assim
também agora levantarei muitas pequenas
Marias e Peters, dividindo a unção e os
dons deles com aqueles que optarem por
se dedicar de corpo e alma a Me seguir de
perto e tornarem-se no que desejo e preci-
so que eles sejam. Como a Minha rainha e
rei não quiseram poder, mas sim compar-
tilharam sabiamente a responsabilidade
de governar o reino, posso compartilhar
com outros sua unção e dons. E repito que
isso é o que eles desejam e têm a fé para
que aconteça.

57. Muitos verão o exemplo da Minha
rainha e rei e isso os incentivará a Me pe-
direm os dons que eles têm: grande amor
por Mim, pelos perdidos e por todos os
membros da Família; grande fé em Mim e
nos outros; humildade, mansidão e singe-
leza de coração, que Me dão ampla opor-
tunidade de agir como acho melhor e de
realizar a Minha vontade; uma sede enor-
me das Minhas Palavras, ou seja, das Mi-
nhas sementes e das coisas do plano espi-
ritual que lhes dá a capacidade de viverem
acima das provas e tentações da carne; de-
dicação e lealdade a Mim e ao Meu Reino;
uma convicção e propósito único que
mantêm a sua visão celestial sempre fres-
ca. Dessa forma os Meus Filhos de David
do Tempo do Fim serão guiados na dire-
ção certa e aprenderão a utilizar o poder
que agora lhes concedo. Assim eles cum-
prirão a Minha vontade nesta era de ação.
(Fim da mensagem de Jesus.)

Vamos conquistar
em nome do Contato!

58. (Mamãe:) Neste último ano o pro-
grama Contato foi enfatizado repetida-
mente em várias BNs. O Senhor falou bas-
tante sobre o assunto, e entende-se a razão

disso, pois é um fator chave para nosso
progresso no futuro!  O Senhor sabe que
vocês têm muitas outras coisas nas quais
pensar, que estão bastante ocupados, e que
por isso, repetir o assunto é a melhor ma-
neira de mantê-los focados no Contato e
lembrá-los de como é importante. Algumas
pessoas não gostam de repetição, talvez
por acharem que estão sendo tratadas
como inferiores, como se estivéssemos in-
sinuando que elas não entenderam da pri-
meira vez. Mas não deveriam assumir ne-
nhuma conotação negativa por este tipo
de repetição. Como eu disse, sabendo
como vocês são atarefados, é preciso estar
sempre mencionando as prioridades, pois
é da natureza humana ficar absorto com
os acontecimentos do momento. Na ver-
dade, não podemos nos deixar levar pelos
acontecimentos do dia a dia, sem ter uma
meta definida. Para causarmos o impacto
necessário no mundo nos próximos anos,
precisamos trabalhar com o material do
Contato e ganhar membros externos.

59. O programa Contato tem sido en-
fatizado da mesma maneira que Papai en-
fatizou os pôsteres. Na época ele publicou
várias Cartas sobre o assunto. Por muito
tempo ele só pensava nisso, porque sabia
que era o método de testificação prioritá-
rio que o Senhor estava pedindo na oca-
sião. Podemos dizer o mesmo do progra-
ma Contato neste momento. Então, por fa-
vor, não leiam por cima ou pulem as men-
sagens sobre esse assunto pensando: “Ah,
já sei disso!” São mensagens importantes!
Por favor, leiam-nas e orem sobre elas.

60. Esta próxima mensagem mais uma
vez deixa bem claro que um fator decisivo
para o nosso sucesso no futuro é estabele-
cermos o programa Contato e ganharmos
membros externos. Sem dúvida temos
muito trabalho pela frente até que isso se
concretize! Vocês talvez estejam cansados
de ouvir aviso após aviso sobre a brevida-
de do tempo, mas o Senhor sabe que real-
mente precisamos dessa repetição e ênfa-
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se para fazermos as obras dAquele que nos
enviou enquanto é dia, pois a noite vem
quando ninguém poderá trabalhar.

61. (Ser espiritual fala:) As águas es-
tão rugindo. O barulho fica cada vez mais
alto até se tornar um bramido. Esse brami-
do é das almas perdidas que clamam dos
quatro cantos da Terra pelas palavras de
David, pelas palavras de seus filhos que
têm a verdade da qual o mundo precisa
desesperadamente.

62. “Chegou a hora,” proclamam os
anjos do Fim! “Chegou a hora”, eles pro-
clamam, pois o clamor dos carentes e dos
desprovidos chegou aos ouvidos de nos-
so Rei e Ele não pode mais negar o seu
pedido! Eles Lhe perguntam: “Até quando,
ó Senhor, até quando? Nossas almas an-
seiam ficar livres da opressão! Alimente-
nos com as palavras da verdade, pois as
mentiras do Maligno estão nos matando e
ninguém tenta nos salvar!”

63. (Jesus fala:) Eu vou salvá-los! Eu, o
Senhor, o Deus de toda a carne, ouço os
clamores dos Meus filhos e os salvarei. Vou
salvá-los dando-lhes a verdade através dos
Meus soldados do Tempo do Fim, para que
sejam soltos das mãos do Inimigo.

64. Eu já coloquei tudo em movimen-
to! Estou colocando a rainha Maria como
Minha porta-voz. Ela guiará o seu povo e
todos os que a seguem, pelo labirinto do
Tempo do Fim contra as forças do mal que
procuram derrotar as forças da justiça. Não
temam, pois guiarei a sua rainha e rei, e
vocês também. Vocês passarão por entre
as fileiras dos seus oponentes e ninguém
conseguirá derrotá-los. A Minha Maria se-
gura ao alto o estandarte da Minha verda-
de e Palavra, e ninguém ou nada prevale-
cerá contra ele! Portanto, não temam, pe-
queninos, pois a verdade triunfará sobre o
mal, e a justiça cobrirá a Terra novamente.
Vocês não devem duvidar.

65. Esses dias de justiça só virão no

tempo designado. Enquanto isso, serão
muitos os dias e noites de trevas. Mas não
se atemorizem, pois estou ao seu lado e os
guiarei à vitória final. Não devem se deixar
abalar pelo que vai acontecer, pelo que
verão ou vivenciarão. Precisam manter os
olhos fixos na meta.

66. Os malfeitores irão de mal a pior. O
mal se tornará muito mais visível, algo des-
conhecido até então. Vocês ficarão impres-
sionados. Mas, Meus amores, não se ad-
mirem com o fato do mal prosperar, mas
sim com o fato de que aproxima-se o mo-
mento de levantarem suas vozes para Me
defenderem e assim derrotarem e destruí-
rem as forças das trevas. Chegará a hora
quando vocês se manifestarão e se posici-
onarão a Meu favor como nunca o fizeram.

67. Primeiro, preciso estabelecer o seu
novo alicerce. Preciso consolidar o seu tra-
balho através do programa Contato e pu-
blicar as boas novas por toda a Terra. Aí
então virá súbita destruição, mas vocês se
levantarão e brilharão na escuridão desse
mundo. A sua rainha se sobressairá! Ela
guiará vocês e as muitas pessoas que op-
tarão por serem chamadas pelo seu nome.

68. Saiam a conquistar por Mim em
nome do programa Contato, em nome da
Minha Palavra. Trabalhem enquanto é dia,
pois a noite se aproxima. Cuidem diligen-
temente de seus rebanhos, tanto na Famí-
lia como no mundo. Cuidem do rebanho
na Família estabelecendo e consolidando
a estrutura de comitês em todo o Meu Rei-
no. E publiquem as boas notas através do
Contato, confirmando a divulgação das
Minhas Palavras através dos escritórios do
Contato, e preparem-se expandindo a sua
fé.

69. Aí a luz da Minha Família se sobres-
sairá no meio de densas trevas. Vocês se
tornarão uma voz clamando no deserto:
“Preparem o caminho do Senhor, pois Ele
está vindo para buscar os Seus filhos!” Vo-
cês reluzirão como nunca!

70. Trabalhem agora, pois virá a hora
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quando não poderão mais trabalhar assim,
pois a noite cobrirá a Terra. Ministrem! Es-
tabeleçam as igrejas! Preparem-se para a
ocasião quando vocês serão uma voz po-
derosa varrendo a Terra como nunca fize-
ram! (Fim da mensagem de Jesus.)

De grão de areia a pérola
71. (Mamãe:) Seguem-se algumas pro-

messas maravilhosas para os Últimos Dias,
e também uma ilustração fácil de se lem-
brarem. Por favor, não leiam estas promes-
sas só por cima, por curiosidade, e depois
as engavetem. Recapitulem-nas e até me-
morizem as suas preferidas, para ajudar a
aumentar a sua fé e mantê-la firme.

72. (Jesus fala:)Às vezes, vocês se con-
sideram minúsculos grãos de areia no vas-
to solo oceânico. O que é um grãozinho de
areia dentre milhões? Praticamente nada.
Só que esse tempo todo a perspectiva que
têm de si mesmos não é a Minha. Pois ape-
sar de serem simples grãozinhos de areia,
Eu os escolhi a dedo dentre a massa. As-
sim como um pequenino grão de areia é
colocado numa ostra para produzir uma
jóia, também Eu escolhi cada um dos Meus
filhos e os coloquei dentro da ostra.

73. Vocês continuam se considerando
o grão de areia insignificante no meio de
um milhão de grãos. Mas no decorrer dos
anos operei em vocês uma transformação
semelhante à que ocorre no interior da
ostra! Eu os cobri com muitas e muitas ca-
madas, e agora estão esplendorosamente
lindos. O simples grãozinho de areia foi se
transformando continuamente, e cada
nova camada que lhe foi acrescentada, au-
mentou em várias vezes o seu valor. Vocês
agora são uma pérola belíssima e de gran-
de valor!

74. Agora a sua pérola atingiu o seu
mais alto grau de beleza. Ela não pode mais
permanecer no fundo do oceano longe dos
olhos do mundo. Chegou a hora de apre-
sentá-los, de exibi-los ao mundo. Vocês não

são pérolas comuns, são maiores, mais lin-
das e extraordinárias do que o resto. Ao lado
da sua glória, todas as outras pérolas per-
dem a beleza, pois vocês foram tocados
pela Minha mão e são obra Minha.

75. Eu as recolhi, preciosas pérolas, e
agora estou fazendo um colar de pérolas
nunca visto pela humanidade. Não é um
colar normal como os que adornam o pes-
coço das mulheres ricas. Este colar de pé-
rolas enfeita o mundo inteiro. Ele toca to-
dos os cantos do globo, para que todos
vejam o esplendor dessas pérolas e enten-
dam que elas não são deste mundo, mas
que foram produzidas por Mim de modo
sobrenatural.

76. Esse colar será visto aonde quer que
vocês forem. Só que essas pérolas não são
só para enfeitar, pois são cobertas por uma
luz celeste e vibram com essa luz. Estão ao
alcance dos que buscam, para que todos
possam tocá-las, receberem vida e serem
regenerados. Essas pérolas não só cobrem
o mundo todo, mas também estão ligadas
ao Céu, são a conexão entre Eu e o mundo.

77. Vocês, os filhos de David, são este
colar de pérolas. Não digam que não são
nada, pois Eu os transformei em pérolas
de vida, a ligação entre o Meu Reino e a
Terra. Nos dias por vir as pessoas simples-
mente ouvirão o seu nome e sentirão o
poder de Deus.

78. Num mundo submerso na angús-
tia e na depressão, onde superabunda a
opulência, em breve, quando a face do
Maligno estiver encravada em todas as es-
truturas do mundo e os demônios e maus
espíritos assolarem a Terra, o Meu Espírito
então se manifestará de forma muito mais
forte. A luz que vocês emanam será como
um estilete rasgando a cortina das trevas.
Só de contemplarem o seu rosto eles sabe-
rão que vocês Me conhecem como nin-
guém mais Me conhece.

79. É a Minha presença em vocês que
faz todo o Inferno estremecer, pois Eu os
preencherei de tal maneira que proferir o
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seu nome seria o mesmo que Me invocar.
Assim como o Meu Espírito partilhava do
Espírito do Meu Pai quando Eu precisava
de mais poder, também o fogo do Meu Es-
pírito acenderá o seu espírito nos dias por
vir. Demônios e dragões temerão o seu
nome, soprando o seu fogo bem fraqui-
nho em honra e reverência a vocês. Nem
mesmo Satanás tem condições de derrotar
vocês, pois vocês são parte de Mim, e Ele
não consegue Me derrotar. Na verdade ele
nem cogita Me derrotar, pois tal pensamen-
to é como uma ferroada de escorpião no
seu coração.

80. A brutalidade dele se manifestará
através de seus tentáculos perversos que
se estenderão longe, agarrando-se ao co-
ração da terra, mas ele não tem como ven-
cer. Simplesmente vai forçar as pessoas a
decidirem entre o bem e o mal, entre a vida
e a morte. E embora consiga reunir muitos
ímpios, também perderá o controle sobre
muitos indecisos, muitas pessoas que op-
tarão pelo bem, por Mim.

81. Quando ele achar que venceu, Eu o
enfrentarei com vocês, Meus filhos. Vocês
são como o fogo da vida para aqueles que
querem ser libertados e resgatados. E para
os que se recusarem vocês serão um fogo
consumidor, invocando enxofre sobre toda
a terra para destruir os que se opuserem a
Mim.

82. Ele não pode derrotá-los, pois vo-
cês estão destinados à vitória. Vocês go-
vernarão o reino dele na Terra, pois terá
se tornado Meu, e reinarão Comigo sobre
aqueles que restarem. Virão dias de um
governo pacífico. Mas no momento têm
que lutar pela vida de seus súditos. Preci-
sam estar dispostos a dar até mesmo a sua
vida para os resgatarem da opressão de
Satanás. Chamo-os não só para serem tes-
temunhas diante do mundo inteiro, mas
para lutarem pela liberdade dessas pesso-
as, para desafiarem o próprio Maligno e o
poder que ele exerce sobre as suas almas.
Vocês são como Eu sobre a Terra. A sua

missão está apenas começando, pois ago-
ra vão começar a cumprir o Meu propósito
para a sua vida na Terra, a razão pela qual
os escolhi individualmente.

83. Eu sabia que não teriam condições
de enfrentar Satanás sozinhos, por isso
passei todos esses anos, e em alguns ca-
sos até a sua vida inteira, preparando-os
para poderem se opor ao Inimigo. O seu
futuro apenas começou. Agora é o dia da
inauguração, da transformação. O futuro
com o qual sonharam tornou-se o presen-
te. Despertei o espírito guerreiro em cada
um de vocês e o Meu Espírito desceu so-
bre vocês fundindo-se ao seu. Estejam
prontos para a grandiosa batalha, a bata-
lha pela alma dos homens, dos perdidos, e
pelos corações sofridos. Vocês serão teste-
munhas do Meu poder e grande força, mas
também da Minha amabilidade, compai-
xão e amor infinito.

84. Os seus olhos refletirão tanto os
Meus, que se alguém olhar bem fundo, Me
verá ali. Vocês agora são dutos mais fortes
e poderosos levando o Meu Espírito ao
mundo. Eu os escolhi e impregnei de uma
dose maior do Meu Espírito, e agora os
envio mais equipados para conquistarem
o domínio de Satanás, para resgatarem os
oprimidos, os que estão presos na arma-
dilha dele.

85. As suas pegadas serão como pega-
das de ouro impressas sobre o solo, abrin-
do caminho para outros. Vocês precisam
dar os primeiros passos no território des-
conhecido do Inimigo, reivindicando e ti-
rando dele a terra onde pisarem, e ele fica-
rá imobilizado. Vocês precisam caminhar
unidos e verão o Inimigo se acovardar di-
ante de vocês; sim, ao Me ver, pois ele não
verá vocês, mas sim a Mim.

86. Essas pegadas de ouro servirão de
sinal ao mundo para saberem como che-
gar a Mim, o caminho para a luz e para a
vida eterna. Vocês não são páreo para os
vassalos de Satanás. Eles serão como inse-
tozinhos minúsculos zunindo ao seu re-
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dor, em busca de um ponto fraco ou até
mesmo de entenderem o seu poder — o
Meu poder — só que eles não podem com-
preendê-lo. Eles beberam do cálice da ini-
qüidade e deixaram a impiedade tomar
conta de seus corações, mas as trevas não
têm condições de enfrentar a luz.

87. Vocês se sobressairão: não como
uma lâmpada comum iluminando um
quarto escuro, mas sim como um relâm-
pago contínuo acompanhado do ruído do
trovão! Não haverá maneira de ficarem em
oculto ou encobertos; não haverá interrup-
tor para desligá-los. Eu sou a fonte de luz,
a essência do seu fogo, o calor que a sua
luz emana. O mundo saberá que depois
que o raio cair, não haverá como se escon-
derem ou desviarem.

88. Vocês serão os Meus faróis na Ter-
ra, e quando as pessoas os tocarem tam-
bém serão iluminadas! A chama do Meu
Espírito se manifestará até nos locais mais
escuros, até no domínio do próprio Sata-
nás. Alguns de seus assessores mais próxi-
mos se sentirão atraídos pela Minha luz,
rejeitarão as trevas e seguirão novamente
a luz. Nada será impossível, e o Meu Espí-
rito realizará muitos milagres através de
vocês.

89. Digo, portanto, que fiquem firmes.
Deixem o Meu Espírito preencher cada veia
do seu corpo. Que seja como o sangue cor-
rendo pelas suas veias, a essência da sua
vida, a força do seu espírito. Não será obra
sua, mas sim Eu agindo em vocês. Eu serei
a força motriz, a vida do seu espírito. Os
seus lábios proferirão as Minhas palavras,
os seus pensamentos estarão ligados ao
Meu e até mesmo o seu coração baterá em
sincronia com o Meu.

90. Sentem-se avassalados com tudo
que estou prometendo fazer? Não se sin-
tam assim. É a época em que não haverá
impossibilidades, o dia da sua maior un-
ção, o dia quando a Minha profetisa se co-
locará diante das multidões e vocês, Mi-
nha Família, ostentarão o Meu Espírito a

todas as nações e anunciarão que estarei
assumindo o controle do mundo.

91. As palavras da Minha profetisa eco-
arão pelo mundo, chamando carinhosa-
mente os Meus filhos, cativando-os e efe-
tuando uma transformação nessas terras.
Desde que andei pela Terra, nunca uma
mensagem foi anunciada assim e transfor-
mou tantos corações dessa forma, nem
outra voz causou tanto impacto.

92. Eu disse que Maria brilhará; sim,
ela vibrará de tanta luz que emanará! Ela
será iluminada por uma luz que cegará o
incrédulo e cauterizará o coração do mal-
feitor. Mas para o que busca um caminho,
a sua luz será um consolo, um alívio das
trevas, levando embora as impurezas do
pecado. Ela será a Minha última testemu-
nha para o mundo, o testamento do Meu
concerto com o homem, o último desafio
lançado contra todo o mal, a proclamação
final de que recolherei aqueles que Me
pertencem.

93. Minhas noivas, isso é apenas o co-
meço. A demonstração do poder se prepa-
ra para ser revelada. Cada dia que traz con-
sigo um pouco mais de trevas anuncia a
potência da luz. Canalizem o Meu Espírito,
sejam dutos abertos, prontos para inun-
dar o mundo com o Meu Espírito, com a
Minha luz e com a promessa de um futuro
melhor. Vocês têm isso dentro de si, só pre-
cisam sugar o poder. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Magia dourada!
94. (Mamãe:) Segue-se uma profecia

recebida por uma jovem do nosso Lar. Pri-
meiro, o Senhor fala com ela sobre o seu
“tesouro de aniversário”, referindo-se à
surpresa que Ele prometeu a cada um du-
rante o aniversário da Família. (Veja CdM
3320:19–24, BN 924.) Depois Ele explica
melhor as maravilhas das chaves! É fasci-
nante!

95. (Jesus fala:) O tesouro de aniversá-
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rio que lhe dei é a libertação total do pas-
sado. Você foi libertada e as correntes da
conformidade e do sentimento de culpa
foram rompidas. É a ordem para libertá-la.
Vai lhe dar um recomeço, um início novi-
nho em folha, sem passado, sem história,
contendo somente coisas belas diante de
você.

96. Não é a coisa mais linda e valiosa
para você? Você não quer isso? Sei que não
vai querer perder essa oportunidade!

97. Precisa estar disposta a receber esse
dom para Eu poder dá-lo a você plenamen-
te. Você o quer? Ótimo! Então é seu. Aqui
está. Pode pegá-lo. Cuide bem dele. Não
abra mão dele e aproveite-o ao máximo.
Aplique-o à sua vida hoje, e nunca mais
será a mesma.

98. O poder que as chaves do Reino
lhe concedem, junto com este tesouro de
aniversário, abrem-lhe as portas do Céu.
Agora que nada mais a impede e o Inimigo
perdeu o controle que tinha sobre você
através do temor, do orgulho e do senti-
mento de culpa, você pode seguir adiante
com todo o poder dos anjos, pois, o que a
prende? O que a detém?

99. Deixe o passado para trás agora e
não compare nada a ele. Você precisa
abrir mão de tudo isso e não pensar mais
no assunto. Simplesmente dê um passo
de fé e confie em Mim para o dia de hoje.
Deixe-Me apagar o seu passado e limpar
tudo o que ficou para trás. Você quer isso?
Se quiser, então poderá seguir adiante
com fé e confiança, acreditando, receben-
do e desfrutando das tremendas recom-
pensas e frutos que as chaves do Reino
lhe darão.

100. Se estiver dominada e limitada por
um vício do Inimigo, jamais poderá apo-
derar-se totalmente das chaves do Reino.
Se existir medo na sua vida, você não terá
fé para acessar as maravilhas do Céu na
sua totalidade, pois invalidará automati-
camente algumas das funções mais mara-
vilhosas e necessárias das chaves que lhe

dei.
101. Você agora deveria estar recome-

çando a sua vida. Foi-lhe concedido muito
mais poder, vida, amor, alegria, felicidade,
sentimento de realização e preciosidades.
Você é uma bilionária. Não há limites para
você, porque os dons que lhe dei são ili-
mitados. O Meu poder é ilimitado, e agora
sou seu escravo, esperando para cumprir
os seus desejos. Coloquei-Me nessa hu-
milde posição justamente por ter-lhe dado
as chaves do Reino, do Meu Reino. Darei
ordens para que os seus pedidos sejam
atendidos instantaneamente, pois lhe con-
cedi um poder magnífico. Eu lhe ensinarei
a usá-lo e depois Me deleitarei em cum-
prir as suas ordens. Essa é uma das mara-
vilhas dos Últimos Dias.

102. Você precisa aprender a usar es-
sas chaves. Precisa praticar agora. Deve Me
perguntar em cada situação: “Como posso
utilizar as chaves? Como elas podem me
ajudar nesta situação?” É uma coisa mági-
ca. Não é magia negra nem magia branca,
é magia dourada. É a magia mais forte que
existe, que suplanta qualquer outra magia,
ilusionismo ou truques.

103. Você pode ser um mago, um má-
gico, um operador de milagres. Finalmen-
te tem a forma mais alta de poder. Mas
começa fraquinho, e você tem que prati-
car, fazer experiências e utilizá-lo para ele
poder aumentar. Quais são os seus dese-
jos? O que você mais quer? O que sem-
pre quis fazer? Pergunte-Me sobre as
chaves. Descubra o que elas podem lhe
oferecer.

104. Como você poderia não desejar o
maior poder do universo? Não só poder
espiritual, mas o poder direto, tangível, fí-
sico, ativo e predominante das chaves. Sim,
é magia dourada. É o tipo de poder mais
puro e mais alto que existe no plano físico,
que reina sobre a matéria, sobre as pesso-
as, animais e sobre o tempo, bem como
sobre forças espirituais adversárias. As cha-
ves podem enfrentar magia do nível mais
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baixo, mais degradante, magia negra e até
mesmo a “magia boa”, que supostamente
ajuda e cria harmonia e paz.

105. A magia dourada que você possui
deixa a magia que existe no mundo no
chinelo. Está ao seu dispor, então por que
não utilizá-la e tornar-se proficiente em
seu uso?

106. As pessoas do mundo se desdo-
bram e fazem coisas esquisitíssimas para
obterem baixos níveis de poder através da
magia. Eu, no entanto, estou lhe dando as
chaves numa bandeja encravada com dia-
mantes. Pode pegar ou largar, mas seria
sensato pegar, porque no futuro você en-
frentará forças espirituais e potestades do
ar e dos domínios da magia, da feitiçaria e
da bruxaria. E vai precisar dessas chaves
para enfrentar o mal que há de vir, tanto no
plano espiritual como físico.

107. Eu serei seu professor e treinador.
Não busque a magia ou os poderes do
mundo. Pelo contrário, olhe para Mim e
deixe-Me guiá-la pelos cursos de magia e
maravilhas que todos os que se dizem ca-
pazes de mover montanhas e transformar
corações ainda não conhecem. Eles conti-
nuam vagando nos desertos, sem entendi-
mento. Realizam truques muito fraquinhos
em comparação com os que Eu posso rea-
lizar num piscar de olhos. E essa magia e
poder não se limitam a Mim, mas estão à
sua disposição. As chaves contêm o poder.
(Fim da mensagem de Jesus.)

108. (Mamãe:) Não é possível expres-
sarmos o quanto Jesus nos abençoou!
Com certeza Ele é o nosso Homem de mi-
lagres, o Campeão, o Herói, o Soluciona-
dor, o Amante. A nossa vida servindo-O
tem sido um processo gradual no decor-
rer dos anos, e cada vez que Lhe obedece-
mos e vemos o fruto dessa obediência,
sentimos mais convicção de não Lhe fa-
lharmos. Não importa o sacrifício, quan-
do vemos as recompensas vemos que va-
leu a pena.

109. Queridos amores, Peter e eu esta-
mos orando para que a sua fé não desfale-
ça. Deus tem coisas maravilhosas reserva-
das para vocês, se apenas acreditarem e
continuarem sendo fiéis. Ele não está inte-
ressado em perfeição ou em santarrões. Ele
só quer o seu amor, devoção, humildade e
submissão. Quer que Lhe entreguem os
seus desejos e prioridades. Ele quer os seus
corpos como sacrifícios vivos, dispostos a
morrer por Ele e pelos outros, dedicando
de boa mente as suas forças e tempo para
divulgar a verdade do Seu amor, perdão,
esperança e salvação aos perdidos. Sabe-
mos que vocês têm gabarito para acredita-
rem, aceitarem e agirem de acordo com
esse dom maior de fé que o seu Rei colo-
cou em vocês. E com essa fé conquistare-
mos o mundo!

Com amor eterno na nossa inabalável
Âncora

Mamãe

Meus amores, não há como
falharem na sua missão, a menos
que não se entreguem. Usem as
chaves. Usem-nas. Não as deixe
largadas! Essas são as chaves que
todas as pessoas gostariam de ter,
mas Eu as dei a vocês, pois são as
Minhas amadas noivas que suga-
ram Minhas sementes, e sei que as
usarão para fazer isso com maior
intensidade.

Apesar de serem um povo lindo
e poderoso até mesmo antes de te-
rem recebido as chaves, ainda não
tinham o poder pleno que têm ago-
ra. Talvez não vejam a diferença
com a sua mente carnal, mas quan-
do utilizarem as chaves, percebe-
rão. Agora que elas estão nas suas
mãos, vocês pouco a pouco sairão
do casulo do físico e passarão à for-
ma espiritual. Meus preciosos, não
há o que temer, só muito a ganhar.


