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Sejam fiéis àsPalavras de David!Sejam fiéisà sua vocação ímparde serem profetas doTempo do Fim!Permaneçam fiéisà mensagem únicaque Senhor lhesdeu para pregarem!
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Permaneçam Fiéis à Revolução!
Convicção versus concessão e transigência, 4a Parte
Maria Maria 583   CM/FM 3364   9/01

Obs.: Pedimos aos pais e pastores que usem de bom senso ao escolherem que partes desta BN comparti-
lham com jovens menores de 16 anos, levando em consideração a maturidade de cada um. Devido à nature-
za de alguns dos desenhos contidos nestas BNs, queremos pedir-lhes que, por favor, mantenham-nas fora
do alcance de crianças pequenas. Obrigado!

Índice
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

Querida Família

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCC em vez de nos atolarmos no labirinto do
sistema de igrejas. Até agora, abrangemos os
seguintes pontos, entre outros:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCsó assim os
novos membros que ganharmos com o progra-
ma CCCCCCC serão cristãos fiéis à doutrina, não
membros mornos como os milhões de ovelhas
doentes no sistema de igrejas.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCC Tal limpeza poderia ocorrer devido a mais
relatos descabidos de apóstatas ou através de per-
seguição por parte da mídia ou de autoridades.
Isso significa que você tem que se desfazer das
transigências em sua vida e Lar e, se não quiser
estar na Família CM, procurar outro lugar onde
servir o Senhor, ou na Família FM ou nas igrejas.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Esta
é a última advertência para se
unirem, senão serão castigados
pelo próprio Senhor.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Temos

Lares demais compostos de uma só família.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCC Se não dedicarem uma boa quantida-
de de horas à testificação e ao CCCCCCCCC, não
podem esperar que Ele supra. Muitos estão dis-
postos a trabalhar mais duro para o Sistema do
que para o Senhor.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Isso sem mencionar que raramente funciona.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCContatoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Não
se trata apenas de um plano de aspecto financei-
ro, mas de obediência ao Senhor, de alimentar e
fortalecer Suas ovelhas, e usufruírem as bênçãos
e promessas que Ele fez. Dêem duro agora para
ganhar o seu rebanho enquanto ainda há tempo.
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCC A sua vida consiste da maneira como
usa o seu tempo.

Membros igrejeiros que
vivem abrindo concessões,

ou profetas do Tempo do Fim?
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Já definimos cla-
ramente os sacrifícios necessários para esta mu-
dança, e o nosso Bom Pastor avisou que sofre-
remos as conseqüências se não dermos ouvidos
às Suas admoestações. Temos muito a perder, e
estamos passando por uma fase crítica.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCC tentando se encaixar e serem “acei-
tos”. Não é essa a tentação que sempre rondou
todas as revoluções? Com o tempo, a tendência
é querer se conformar, agradar as pessoas, se-
guir um caminho mais aceito e ser mais “tradi-
cional”. É claro que são muitos os argumentos
em prol disso e os ouço freqüentemente.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Alguns reclamam
que a nossa mensagem e estilo de vida estão fi-
cando muito conformistas; outros reclamam que
somos muito “diferentes”, radicais e polêmicos.
É óbvio que nunca vamos agradar a todos. Por
isso, a única coisa certa a fazer é determinar o
que o Senhor quer. A partir daí, cada um pode
assumir sua postura.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCC Nós somos revolucionários. Caímos
fora. Somos profetas. Nunca houve uma vez em
que profetas de Deus deram mensagens conve-
nientes e aceitas só para não constrangerem a
massa ou perturbarem as coisas! Eles nunca fi-
zeram isso, e Peter e eu tampouco o faremos!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Imagino que têm praticado muito pregando seus
argumentos a seus amigos e até aos seus conver-
tidos. Mas tenho novidades: não vamos nos tor-
nar “mais como os outros” ou procurar ser bem
aceitos, se para isso tivermos que abrir conces-
sões no tocante à mensagem que o Senhor nos
deu, e da qual espera que sejamos modelos. Mais
uma vez, isso nos leva à pergunta: nós fazemos
parte do sistema estabelecido de igrejas junto com
milhões de outras pessoas? Ou somos os porta-
vozes que Deus escolheu para o Tempo do Fim?
Sei o que nós, a Família, deveríamos ser. Mas o que
somos na verdade? O que você é?

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Não fun-
ciona assim. Nós vamos ser o que já estamos nos
tornando agora. O que seremos amanhã depende
das decisões que tomamos hoje! Estamos nos tor-
nando profetas e discípulos do Tempo do Fim, ou
pessoas sem convicção e membros mornos de
uma igreja? Devemos tomar hoje as decisões que
permitirão que o Senhor cumpra as Suas promes-
sas! É um processo diário. Ou vamos continuar
sendo o exército caído fora que Deus queria que
fôssemos, ou vamos voltar ao Sistema.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCC Vemo-nos neste momento dian-
te da possibilidade de crescermos e sermos tre-
mendamente fortalecidos, ou corrermos o risco
de abrirmos concessões a ponto da Família que
conhecemos deixar de existir.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Muito foi in-
vestido em cada um de vocês, pois são criações
únicas do Senhor, foram treinados e preparados.
Mas chegaram a um ponto de decisão, e a amea-
ça de transigência e derrota é bem real.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Alguns deles são: nos-
sos filhos estudarem no Sistema, um desejo aci-
ma do normal pelo mundo (Internet, jogos de
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computador, conhecimento mundano), sede por
mais educação do Sistema, viver na Família só
porque a vida é confortável e o Senhor supre
mais abundantemente do que conseguiriam se
tivessem que se sustentar sozinhos, etc.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nós demos a vida por esta revolução. Nós, que
estamos aqui há um tempo, já vimos ciclos de
crescimento e de purificação. Tivemos a época
de uma vida mais independente e anos em que
cada um estava “vivendo segundo a sua fé”, o
que, em alguns casos, abriu a porta para muitas
concessões em relação ao fundamento da Famí-
lia. Obviamente o Senhor permitiu esse período,
pois aprendemos lições que não teríamos
aprendido de nenhum outro modo. Agora, po-
rém, todos nós precisamos reconhecer que Ele
está nos guiando de volta a uma maior dedica-
ção e ao discipulado a tempo integral. Ele quer
também que sejamos um exemplo mais puro dos
ensinamentos de Jesus e do estilo de vida que
torna a Família diferente e revolucionária.

Os membros da Carta
devem permanecer puros

e não abrir concessões
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC O nosso círculo interno de discípu-
los — a Família CM — precisa ter uma base for-
te, para que as pessoas nos círculos concêntri-
cos entendam realmente o que é a Família e te-
nham uma forte fé e convicção. Não estamos pro-
curando apenas quantidade, queremos quantida-
de e qualidade! Isso mesmo! Queremos que Fa-
mília cresça a passos largos! Queremos ganhar
discípulos, obreiros, sustentadores e cristãos
que se unam a nós, que adotem a Família como a
sua “igreja”. Mas queremos que essa quantida-
de seja acompanhada de qualidade!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCC O que estamos procurando? Qual é o meio-
termo entre ganhar novos membros e eles serem
lutadores fortes e caídos fora? Quanto devemos
esperar daqueles que querem ser parte de nós
de alguma forma? Como sabemos se estamos
esperando demais ou cedendo por interesse? O

Senhor deu a seguinte definição simples:

CCCC(Jesus fala:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCC Não é uma visão realista. Não é o que
espero nem o que vocês deveriam esperar. Essa
era a visão no começo da Família, quando não
havia espaço para quem não pudesse ou não
quisesse cair fora, viver em comunidade e dedi-
car sua vida inteiramente a Mim. Foi a Minha von-
tade no início, quando David estava construin-
do as bases do exército do Fim. Não podia haver
um meio-termo. Não podia haver concessões ao
Meu chamado de discipulado a tempo integral.
Não se podia atenuar a visão de “deixaram ime-
diatamente as redes e Me seguirem”.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Po-
dem chamar as “outras ovelhas” para virem se-
gundo a fé de cada uma, pois agora a Família é
um exército maduro e bem treinado. Estão pre-
parados para pastorear um rebanho tão diversi-
ficado sem perderem de vista as suas metas e a
sua “identidade”. Agora é a hora de ganharem
muitas ovelhas e aumentarem os seus rebanhos,
para estarem repletos de ovelhas e vocês serem
pastores felizes, produtivos e frutíferos.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCC Este é o segredo. Podem andar
livremente pelas pastagens, chamando as ove-
lhas e atendendo às suas necessidades. Há es-
paço para uma grande variedade de estilos de
vida entre os que querem sentar-se aos seus
pés para serem alimentados. Mas os pastores,
os que são considerados Meus discípulos a
tempo integral (a Família CM), precisam perma-
necer puros, não maculados pelo mundo.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC Cada uma buscará o pasto preferido e vo-
cês cuidarão delas. Mas todas precisam saber
quem são os verdadeiros pastores, quem são os
verdadeiros líderes e orientadores. As ovelhas
precisam reconhecer que vocês, do círculo in-
terno, da Família CM, os que se dizem discípu-
los a tempo integral, são os principais pastores
do rebanho, as pessoas tarimbadas e maduras.
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E elas verão isso no seu modo de vida, através
do seu fruto. Então ouvirão a Minha voz e Me
seguirão. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCC(Mamãe:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Recebemos
várias promessas de que o Senhor trará muitos
ao nosso redil, muitas “outras ovelhas”, refe-
rindo-se àqueles que não podem ou não querem
cair fora. Estamos preparando um lugar para elas
e vamos recebê-las de braços abertos. Não de-
vemos condená-las nem rejeitá-las por imporem
limites ao seu serviço para o Senhor, pois che-
gou a hora da Família diversificar-se e crescer.
Não seremos mais uma escola exclusiva de ofi-
ciais que só investe tempo e se especializa na
formação de líderes. Agora, vamos abrir nossas
portas para muitos outros. E cuidaremos de mul-
tidões de ovelhas em diversos níveis de dedi-
cação e disponibilidade. (Veja a CdM 3308:91-
99, BN 908.)

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Deve-
mos continuar sendo os discípulos caídos fora
que fomos chamados para ser. Este é o segredo.
Haverá vários níveis de serviço, de sacrifício, de
comportamento, de modo de vida, de dedicação
e de obediência à Palavra para aqueles que não
puderem ou não quiserem servir o Senhor a tem-
po integral. Contudo, o fato de se tornarem mem-
bros da Família no nível de sua escolha não de-
veria alterar a Família CM. Vocês, os membros da
Carta, devem manter-se concentrados no cha-
mado que o Senhor lhes deu de serem discípu-
los a tempo integral. Devem continuar sendo o
exemplo, mostrando que pode ser feito, que é
possível viver a Palavra e que as Palavras de Je-
sus são tão verdadeiras hoje como na época em
que Ele viveu na Terra. Devem continuar refle-
tindo Jesus para aqueles que nos consideram
os seus pastores. Devem ser discípulos 100%
dedicados a Jesus.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCC Não deveria haver nenhuma al-
teração nas convicções, estilo de vida, metas e
discipulado dos discípulos a tempo integral. À
medida que abrirmos as portas para os que não

têm condições ou não estão dispostos a viver
a tempo integral por Jesus, vocês não podem
deixar a conduta dessas pessoas servir de des-
culpa para vocês transigirem nas suas convic-
ções. Devemos sempre nos lembrar que temos
que ser o exemplo. Ainda é dever do círculo in-
terno da Família ser um exemplo, não um ser-
mão! Isso não mudou. É o alicerce que Papai
estabeleceu, e não vamos abandoná-lo!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCC Não há problema nenhum. Contudo,
aqueles que quiserem continuar sendo membros
da Carta terão que ser discípulos, ou seja: seguir
Jesus, viver a Palavra, cair fora, não abrir conces-
sões por interesse, viver Atos 2:44 e 45, etc.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Muitos acham que a Fa-
mília abandonou as suas antigas metas radicais
porque não podemos mais viver como antes.
Não é o caso! É exatamente isso o que estamos
fazendo, voltando à pureza que a Família per-
deu e ao nível de dedicação que antes existia!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC Nós somos os únicos que fazemos
isso, e o Senhor está determinado a preservar
esse exemplo. Na verdade, a principal razão por
que o Senhor permitirá sofrimento, perseguição
e que mais detratores lhes cause dificuldades,
é para preservar esse exemplo. Todos os que
ainda não tomaram certas decisões precisam
tomá-las. Talvez seja endireitarem-se com Ele e
viverem como deveriam, talvez procurarem um
modo de vida que coadune mais consigo, talvez
viver em outro círculo de serviço na Família, ou
ir para o Sistema.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Nós amamos os nossos
membros fraternos, cada um é muito importante
para nós e são uma parte vital da Família. As pes-
soas que vão se juntar aos outros círculos da
Família — membros ativos e membros em geral —
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também são essenciais para o progresso e pro-
dutividade da Família. A diferença, no entanto, é
que, como membros fraternos, vocês não afirmam
estar vivendo a vida de discípulos a tempo inte-
gral. Não se espera esse padrão de vocês, e não
tem problema. Contudo, espera-se isso dos mem-
bros da Carta, e é por isso que não pode haver tal
transigência e mundanismo na Família CM, caso
contrário enfraquece todo o conceito de discipu-
lado a tempo integral na Família. É por isso que
aqueles que não podem ou que se recusam a vi-
ver como discípulos na Família CM precisam se
tornar membros fraternos. É uma questão de ser
franco e de admitir a realidade.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC Assim como os membros da Car-
ta podem mudar de categoria se acham que não
conseguem cumprir os requisitos para o discipu-
lado a tempo integral, também os membros frater-
nos, ativos e outros podem procurar se tornar
membros da Carta se cumprirem esses requisitos.
A sua obediência, dedicação e nível de discipu-
lado lhe darão essa abertura. Na verdade, fica-
mos agradecidos por escolherem servir o Senhor,
não importa qual o círculo de discipulado.

Fidelidade à nossa
mensagem singular

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC Estou falando da carne da Pa-
lavra — as Palavras radicais, diferentes e polê-
micas de David. Mesmo que fortaleçamos esses
outros pontos fracos —divisão, depender de
empregos, não viver em comunidade como os
antigos discípulos de Jesus, abrir concessões
por interesse, etc. —não vai ser suficiente se
não estivermos dispostos a sermos fiéis à men-
sagem que o Senhor nos deu. Nem viver bem em
comunidade e confiar no Senhor para suprir ou
expandirmos a nossa igreja não é tudo, se esti-
vermos descartando ou enterrando as Palavras
singulares e importantes de David, que a Famí-
lia tem o privilégio de ter recebido.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAlgumas
pessoas acham que por causa da sua experiên-
cia no campo, são peritas quanto ao que deve

ser pregado de modo a evitar “ofender as pes-
soas” com o que elas chamam de “doutrinas
desnecessárias”. Em suma, o que elas sugerem
é: “Por que não pregamos apenas Jesus e a Bí-
blia?” E o argumento delas é: “Isso é tudo que
você precisa para ser um missionário, então por
que fazer as ovelhas tropeçarem por causa de
todas essas outras coisas, essas verdades es-
tranhas que mais ninguém está pregando?! E se
mais ninguém prega essas coisas, por que é que
nós temos que pregá-las? Afinal, será que não
poderíamos ter um movimento missionário per-
feitamente eficaz e ganharmos novos membros
sem nos distrairmos com todas essas novas
doutrinas particulares?”

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCC Admitimos que é verdade. Peter e
eu estamos totalmente cientes desse fato: clas-
sificarmos nossa literatura não a impede de
modo algum de cair nas mãos de pessoas de
fora. Pensamos nisso cada vez que fazemos uma
BN! Levamos em consideração, com oração, as
implicações legais de tudo o que publicamos.
Como sabem, temos muitos revisores, e eles
muitas vezes fazem perguntas relacionadas à
segurança, e nós oramos seriamente sobre es-
sas perguntas e as levamos em consideração.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCC Também sabemos que existe a possibilidade
de qualquer coisa que publicamos ser apresenta-
da como evidência contra nós num tribunal futu-
ramente. Peter e eu, e os nossos conselheiros nos
WS, estamos totalmente cientes disso.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC Se déssemos ouvidos aos que
querem evitar que qualquer coisa controversa
acabe nas mãos do público, de nossos inimigos
ou até de novos convertidos, tudo seria muito
diferente na Família hoje em dia. A única maneira
de impedirmos que algo novo, radical e diferen-
te da maioria do sistema de igrejas alcance o
público, aqueles a quem estamos testemunhan-
do ou nossos inimigos, é deixando de publicar,
é censurando completamente as Palavras do Se-
nhor. Honestamente, é isso o que querem?
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

43.M(Comentário do testificador:)MMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

44.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
(Obs.: Foram citados como exemplo: a re-
velação “Amar Jesus”, CdM 3024-25 e
3029-33; a menção do MMMMMMMMMMM na fes-
ta do aniversário de Peter, CdM 3296, BN
893; insinuações de relações sexuais no
Dia dos Namorados, GV 84; a “ondulação”
involuntária como resultado de amar Je-
sus intimamente, CdM 3284, BN 912; e o
encontro amoroso que Mamãe teve com
Steven, CdM 3345, BN 939.)

45.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

46.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

47.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

48.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM(Fim dos comentários.)

CCCC(Mamãe:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCC Acredito que muitos de vocês se sin-
tam da mesma maneira e tenham recorrido ao
mesmo tipo de testificação.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Contudo, pre-
ciso esclarecer alguns pontos que essa pessoa
e muitos de vocês esqueceram.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCC Isso não acontece. Então se Peter e eu
quiséssemos mesmo manter qualquer coisa ra-
dical, nova ou polêmica fora das mãos do públi-
co geral ou de nossos inimigos, não poderíamos
publicá-la. Seria nossa única opção, e isso ge-
ralmente não é uma opção.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Provavelmente vo-
cês não sabem disso, mas nós até consultamos
diversos advogados antes de publicar nossas
BNs mais radicais, para nos assegurarmos de que
a apresentação é apropriada e segura. Não há
nada ilegal no que dizemos, e muito menos no
que praticamos. Estamos, porém, cientes de que
assuntos controversos podem ser distorcidos e
usados como se fossem ilegais, caso não sejam
apresentados com cuidado e oração. Não esta-
mos vivendo num mundo de sonhos; sabemos
que o que é publicado vai nos afetar, e queremos
fazer todo o possível para proteger vocês, a Fa-
mília, pois também temos essa responsabilidade.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCC Que deveríamos simplesmente pregar “o
Evangelho simples de Jesus para o mundo, como
está na Bíblia e como era quando a Família co-
meçou”. Obviamente não foi isso o que fez da
Família o que ela é hoje. Se você só quer teste-
munhar com a Bíblia, deveria estar nas igrejas!
Se quiser que as coisas sejam como eram no co-
meço, quando você só tinha que seguir as “Re-
gras Revolucionárias”, e quer ignorar a impor-
tância ou até esquecer 30 anos de Cartas, então
você está no lugar errado! Que Deus nos ajude!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Ele obviamente não quer ter
que defender nenhuma dessas doutrinas quan-
do testemunha. Como são coisas que surgem

quando se menciona o nome da Família, presu-
mo que ele não testifica mais em nome da Famí-
lia. E se essa pessoa acredita que só é preciso
Jesus, a Bíblia e a salvação para ser um bom mis-
sionário, fico me perguntando por que ele ou
qualquer outro que ache o mesmo está na Famí-
lia. Por que arriscar ser perseguido pelas nossas
crenças radicais? Por que ter o trabalho de en-
cobrir as doutrinas do grupo do qual faz parte
há anos se nem acredita que são necessárias?

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC se quer
evitar a menção de qualquer coisa com o míni-
mo de conotação sexual ou o fato de que hou-
ve uma dança semi-nua para Peter na nossa fes-
ta de aniversário só para adultos; se tudo isso
é tão “pessoal” que preferiria que nunca sequer
fosse mencionado nas publicações — na verda-
de gostaria que tais assuntos simplesmente de-
saparecessem — então está no lugar errado! O
que acha que a Família se tornou? Se alguns de
vocês não agüentam que as publicações men-
cionem liberdade sexual legítima, divina e per-
mitida pela Carta Magna, então algo está mui-
to errado com vocês! E se acham que podem
estar na Família e testemunhar sem contar aos
seus convertidos sobre Papai ou as nossas dou-
trinas radicais, estão enganados! É ridículo!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Está querendo
roubar a Família de tudo que é singular à nossa
mensagem, e talvez devesse começar a construir
igrejas agora mesmo, porque é nisso que está se
tornando! É lamentável e irritante!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCadê a
dedicação que tinham às Palavras de David, quan-
do estavam dispostos até a distribuir as nossas
Cartas e pôsteres mais radicais aos milhões nas
ruas? Agora, qualquer menção de liberdade sexual,
de compartilhar ou de qualquer coisa que possa
ofender alguém é vaiado, considerado irracional,
imprudente, desnecessário e indiscrição!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Querem
que todas as doutrinas exclusivas da Família se-
jam esquecidas, que sejam só para curtirem em
particular, ou até relegadas a prateleiras em vo-
lumes velhos como parte da nossa “história” que
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preferimos esquecer? Sinto muito, mas todas es-
sas opções são inadmissíveis. Alguns desses
críticos não têm dificuldade nenhuma em praticar
a liberdade sexual da Lei do Amor, mas querem
negar essa verdade às ovelhas que o Senhor lhes
dá! Muitos de vocês vão além; nem querem que
as pessoas saibam sobre Papai ou as Cartas, nem
sequer que fazem parte da Família!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC É claro que há muitas coi-
sas sobre a Família que muitas pessoas não vão
gostar, principalmente se testemunharem para
pessoas religiosas igrejeiras, tacanhas e “cabe-
ça feita”. Eis alguns exemplos específicos: o
fato que acreditamos em David, nosso profeta
do Fim; a pesca coquete que existiu; nossa cren-
ça na liberdade sexual segundo a verdade ple-
na da Lei do Amor que Papai nos ensinou, e a
prática da mesma; ouvir o plano espiritual (não
só Jesus, mas também espíritos ajudantes e ou-
tros); Papai ainda estar guiando a Família atra-
vés de suas mensagens em profecia; a aplicação
prática da revelação “Amar Jesus”, etc. Vamos
encarar a realidade, a Família não é como a mai-
oria, e nunca será.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Contudo, quero dei-
xar bem claro que o lado radical da Família e a
carne da Palavra não vão desaparecer. Portan-
to, você estará prejudicando a si mesmo e às
suas ovelhas se tentar levar uma vida dupla, len-
do as BNs no seu Lar e talvez até as praticando
em particular, mas não se associando com as
doutrinas ou até com o nome da Família quan-
do testemunha. Isso não dá fruto e não vai dar
certo! Um dia as suas ovelhas vão descobrir
quem você é, e não confiarão em você nem o res-
peitarão por ter sido desonesto.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC prin-
cipalmente nos dias de hoje. Vai se tornar uma

“questão relevante” em alguma ocasião! Vocês
podem até achar que, ao omitirem das ovelhas as
nossas doutrinas carne ou deixarem de usar o
nome da Família, estão mantendo isso apenas
entre nós. Podem até esperar que não venham à
tona, mas é um paliativo. Estão apenas retardando
o inevitável. Se continuarem a fazer parte da Fa-
mília, suas ovelhas descobrirão, e quando des-
cobrirem, a sua desonestidade será um péssimo
testemunho. Não só vão considerá-los hipócri-
tas, mas também mentirosos.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCC Podem explicar algumas dessas coisas
com as Declarações, pois apresentam bem os as-
suntos e dão explicações bem completas.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC Não estou dizendo que devam
obrigatoriamente pregá-las; mas também não
podem escondê-las indefinidamente. Mais cedo
ou mais tarde vai haver perseguição, e aí suas
ovelhas e novos discípulos descobrirão sobre
o nosso passado radical, as outras persegui-
ções que sofremos, as acusações feitas contra
nós e as nossas doutrinas polêmicas. Tomarão
conhecimento de tudo isso através de progra-
mas distorcidos e sensacionalistas na TV, de ar-
tigos exagerados e mentirosos em jornais, ou
nas declarações de apóstatas colocadas na In-
ternet. É assim que querem que suas ovelhas to-
mem conhecimento dessas doutrinas e apren-
dam sobre elas? É claro que não! Sejam pruden-
tes e ensinem-nas vocês mesmos, com amor, ora-
ção, sabedoria e paciência. (Veja também “Pre-
parar Contatos Para uma Futura Perseguição”
CdM 3243:80-123, BN 845.)

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCC

CCCC(Jesus fala:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Não espero que a Família promova ativamente as
mensagens radicais e privadas, nem tente causar
polêmica e problemas. Mas devem é parar de omi-
tir deliberadamente e negar as doutrinas radicais.
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Isso é abrir concessões. É exatamente esse tipo
de atitude que Eu odeio, a de transigir nas suas
convicções e negar a Minha Palavra!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Se
tudo estivesse bem só assim, por que Eu ainda
estaria falando hoje em dia? Se só precisassem
disso, por que Eu teria suscitado David e Ma-
ria? Por que sequer teria criado a Família se a
mensagem que as igrejas dão fosse suficiente?
Isso é ridículo, é o cúmulo da transigência no
tocante à carne da Palavra.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Não é o caso. Não é
isso que espero. Mas espero que não as ne-
guem nem tentem ocultá-las ou fingir que não
existem, e que não as omitam de seus converti-
dos quando for o momento de lhes dar carne.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC quando de-
veriam estar lhes dando lingüiça no pão, bife ou
um suculento cozido cheio de carne macia! É
uma lástima. Pessoas que dão este tipo de tra-
tamento às crianças podem ser acusadas de ne-
gligência. Quando os pastores dos redis de Da-
vid não nutrem adequadamente os seus “filhos”,
estão negligenciando-os no espírito, e muitas
vezes isso acontece porque eles abrem conces-
sões por ganho. Têm medo de perder suas ove-
lhas, mas parte do problema é que não estão ga-
nhando as ovelhas certas. Estão ganhando ove-
lhas igrejeiras e mornas, ou então não estão dis-
postos a dedicar o tempo e a paciência neces-
sários para ensinar-lhes, esclarecer as suas dú-
vidas e ajudá-las a entender e aceitar a verdade
das Palavras carne de David.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC Os que cuidam e pastoreiam as
ovelhas de David precisam ter fé para explicar
e ensinar (no momento apropriado) a carne da
Palavra, porque as ovelhas vão descobrir de
qualquer maneira. É uma questão de prepará-las
passo a passo com sabedoria e paciência, ou de

deixá-las acabarem descobrindo essas coisas
sozinhas, geralmente já distorcidas pelos seus
inimigos, o que torna praticamente impossível
para os iniciantes entenderem-nas.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC É ingênuo e ridículo. Não dei-
xarei essas palavras serem escondidas. Elas se-
rão reveladas e anunciadas publicamente, por-
que são essas verdades e mensagens que ga-
nharão líderes e obreiros. Não devem se desdo-
brar para pregá-las, pois Eu abrirei as portas à
Minha maneira e quando achar melhor. Mas
também não devem negar a verdade nem tam-
pouco omiti-la e escondê-la de propósito, pois
isso Eu não abençoarei. Esses artifícios man-
charão o seu exemplo e reputação, visto que as
pessoas certamente questionarão o fato de al-
guém permanecer num movimento religioso se
tem vergonha de suas doutrinas e mensagem.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCC(Mamãe:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ou para certos
membros da Família numa situação específica.
Eles pegam essas palavras e as tiram do contex-
to, as distorcem, fazem mal uso delas e desdo-
bram-se para usá-las contra a Família em geral. Às
vezes eles preparam textos inteiros compilando
“verdades distorcidas”, que até já usaram con-
tra nós em alguns processos jurídicos.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (Estou fa-
lando aqui das publicações que ainda estão nos
Lares. Reconhecemos que algumas das que fo-
ram limpas não continham as salvaguardas ne-
cessárias, ou era fácil mal interpretá-las, razão
por que não estão mais nos Lares.) Quando as
defendemos, quando “batalhamos pela fé que
nos foi entregue”, temos a oportunidade de
apresentar o nosso lado da história, a mensa-
gem e verdade completas de Deus, e divulgá-las
amplamente. Então, seja como for, o Evangelho
é pregado, mesmo que às vezes através de con-
trovérsia! Ao defendermos a fé, muitas vezes fi-
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zemos mais progresso, ganhamos mais amigos,
divulgamos mais da mensagem e ganhamos
mais pessoas para o Senhor do que jamais con-
seguiríamos de qualquer outra forma. Todas as
coisas verdadeiramente contribuem para o bem
daqueles que amam o Senhor, graças a Deus!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

A Família só vai cumprir o seu papel
especial na grande visão do Tempo do
Fim se os seus membros forem fortes na
fé e estiverem dispostos a pregar a ver-
dade transmitida nas Palavras de David.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Se ficarem firmes na sua vocação sin-
gular, pregando a Palavra, até mesmo
aquela que ficam meio sem graça de pre-
gar e que aparentemente não vai agradar
muito, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pontos a considerar no
tocante à carne da Palavra
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC Considerem os seguintes pontos quando
forem decidir:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Seremos prudentes, sim,
e levaremos em consideração a segurança, em
oração, mas obedeceremos ao Senhor.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCC Compreendemos que, embora sejam men-
sagens ou doutrinas de caráter essencialmente
particular, para nossa própria edificação, não
significa que não acabarão nas mãos do públi-
co. Portanto, vocês devem estar preparados
para lidar com isso.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCC transmitindo para o mundo apenas Jesus,
a salvação e a Bíblia.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Essas
crenças não vão mudar. Não vamos nos tornar
um movimento tradicional nem igual à maioria.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSe elas não
agüentarem quando forem ensinadas de manei-
ra amorosa e paciente, no tempo do Senhor, en-
tão talvez fosse melhor se tornarem membros de
alguma igreja ativa e de reavivamento.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC Queremos quantidade com
qualidade!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Você está dis-
posto a defender o Evangelho, as Palavras de Da-
vid que o Senhor nos entregou para pregarmos
nestes Últimos Dias? Acredita que a carne da Pa-
lavra é parte da “justiça” que Deus nos deu como
Seus filhos do Tempo do Fim, juntamente com a
mensagem de David, nosso profeta do Fim? Se
não acredita, é melhor procurar outro lugar com
crenças mais básicas que você teria a fé de defen-
der, sabendo que provavelmente também será per-
seguido até por essas crenças um dia!
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Ainda somos uma revolução
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCC

CCCC(Papai fala:)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Não éramos igre-
jeiros nem cristãos tímidos e vacilantes; éramos
revolucionários, radicais e caídos fora que que-
riam mudar o mundo por Jesus — e ainda que-
remos! E não se muda o mundo criando mais
uma igreja e só pregando Jesus e a salvação.
Nós começamos pregando o Evangelho com-
pleto, tudo o que Jesus disse, e não só pregan-
do-o, mas vivendo-o a tempo integral.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCC Éramos diferentes, novos, e a
mensagem do Senhor fez manchete! Apesar da
imprensa às vezes ter distorcido a mensagem e
nos representado mal, ainda assim o Evangelho
foi pregado!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCC Não éramos como a maioria silenciosa que
nunca abriu o bico, que nunca influenciou
nada, que nunca fez algo digno de nota, nunca
causou impressão e por isso ninguém soube
que existiu! Éramos seguidores de Jesus fervo-
rosos e em fogo, e ainda somos. Não acredita-
mos em nos conformar com o mundo, mas sim
em sermos transformados! Acreditamos em ofe-
recer nossos corpos como sacrifício vivo a
Deus, o que é apenas o nosso culto racional, de-
pois de tudo que Ele fez por nós!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Isso foi nas décadas de sessenta e de setenta.
Agora não somos a Família? Não nos integra-
mos um pouco mais à sociedade? Sendo assim,
nossas doutrinas não deveriam ser um pouco
mais como as dos outros?”

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCC Essa revolução foi outra que mu-
dou dezenas de milhares de vidas no mundo in-
teiro e disseminou a nossa mensagem — a men-
sagem de Deus — como jamais teríamos imagi-
nado! Não praticamos mais a pesca coquete, mas

foi essa revolução que nos deu o nosso nome
atual, através dela ganhamos muitíssimas almas
e ela fez do amor de Deus assunto de milhares
de matérias em jornais no mundo todo!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC À medida
que obedecemos à Sua Palavra da melhor manei-
ra possível, Ele nos deu uma outra revelação,
mostrando-nos o verdadeiro significado da Sua
Palavra, e isso desde o nosso começo até hoje.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC Ele nos mostrou que estava fa-
lando literalmente, quando disse que devería-
mos amá-lO de todo o coração e ao nosso pró-
ximo como a nós mesmos, e que toda a lei depen-
de desses dois mandamentos. É a Lei do Seu
Amor! Deus nos mostrou que podemos viver a
Lei do Amor de todas as formas, até mesmo no
aspecto sexual, no caso dos que têm idade para
isso. Mostrou-nos que somos literalmente a
Noiva de Cristo, que Ele é o nosso Marido, e que
podemos amá-lO intimamente. Mostrou-nos
que estamos mesmo nos Últimos Dias, que o
tempo é curto e que precisamos usá-lo bem, de
modo a fazer o trabalho dEle enquanto ainda po-
demos! Ele nos deu as chaves do Reino e está
nos ensinando a usá-las para canalizar o maior
poder do universo!

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCC Deus nos chamou para nos desligar-
mos do sistema de igrejas e trabalharmos a tem-
po integral para Ele, acreditando plenamente em
Sua Palavra e dedicando-nos completamente a
vivê-la e pregá-la. Isso é ser revolucionário, e
tem sido o que nos impediu de gradualmente vol-
tarmos a fazer parte do Sistema e sermos outra
entre as muitas igrejas inertes e enfadonhas,
mesmo com talvez milhares de membros.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Somos di-
ferentes, e é por isso que precisamos permane-
cer caídos fora, em vez de voltarmos a nos aco-
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