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Meus queridos

DEUS abençoe vocês! Peter e eu estamos
muito agradecidos por cada um de vocês

que se entregou a Jesus de todo o coração e
que dedica sua vida para ministrar e alimentar
os perdidos e carentes espiritualmente! Vocês
estão fazendo um lindo trabalho, e tanto o Se-
nhor como os perdidos lhes serão eternamente
gratos!

2. O programa Contato é um dos princi-
pais meios que temos para alimentar e cuidar
das ovelhas do Senhor para que possam cres-
cer e cumprir o Seu plano para suas vidas.
Continuamos, portanto, nesta BN, a seqüência
de mensagens motivadoras que o Senhor nos
deu na série “Façam Contato com o Mundo!”.

3. Na primeira mensagem, voltamos ao
Simpósio Sobrenatural, onde vemos direta-
mente o efeito da revista Contato na mente de
um leitor. Em seguida há uma mensagem inspi-
radora de uma oradora convidada no mundo
espiritual!

O Simpósio — terceira sessão
4. (Moderador angélico fala:) Bem-vin-

dos mais uma vez ao Simpósio Motivacional
Sobrenatural e Interdimensional do Contato.
Esta é a terceira sessão. Esperamos que tenham
gostado das várias apresentações e que este-
jam ansiosos para ouvir o próximo orador. Vo-
cês já ouviram profetas do Antigo e do Novo
Testamento, mas agora queremos pular uns 2000
anos. A próxima palestrante tem um depoimen-
to incrível e, em virtude de suas contribuições a
seu país, foi honrada por autoridades religiosas
e seculares. Com esta pista vamos deixá-los
matutando um pouco para verem quem poderia
ser esta figura misteriosa.

5. Vocês têm praticado o brado da vitória?
Vamos tentar? Que tal variarmos um pouco?

Está bem, formem grupos, como um time. Esten-
dam os braços e um coloque a mão em cima da
mão do outro.

6. Comecem: “Vi, vi, vi, vi, vi, vitória!”
7. Isso foi só prática. Vamos tentar de novo.

Mais uma vez! “VI, VI, VI, VI, VI, VITÓRIA!”
8. Agora explodam com o louvor mais po-

deroso que conseguirem proferir.  Soltem o fô-
lego, e orem para que os vizinhos não escutem!
Aleluia! (O auditório celestial irrompe num
louvor espantoso.)

9. Tá bom, podem sossegar!
10. Antes de chamarmos nosso próximo

orador, queremos exibir uma animação mul-
tidimensional. Vocês que não estão aqui no
plano espiritual terão que se sintonizar com os
olhos espirituais. Se fecharem os olhos e pedi-
rem para o Senhor os ajudar, também consegui-
rão vê-la!

11. Nosso departamento de tecnologia ce-
lestial criou um personagem um tanto inte-
ressante que chamaram de AMEL. Estou len-
do as informações técnicas aqui: “AMEL, acrô-
nimo para Agente Móbil e Energizado Lume-
d’amor”.Trata-se de uma revista Contato ani-
mada que têm vida espiritual própria. Ela parece
uma revista Contato animada com uma perso-
nalidade que é uma mistura de amor, de inteli-
gência, de ternura, de coragem, de iconoclastia,
de fervor e de espírito positivo. Misture Pai
David, Madre Teresa e George Burns, dê um
toque de Hudson Taylor e um pouco do com-
portamento afetado de Alana e terá uma idéia
de como é esse personagem.” Já vi tudo!

12. As observações continuam: “Este
personagem o levará a uma viagem em que
verá as coisas como se você fosse a revista,
presenciando as aventuras de uma revista
Contato.”
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13. Senhoras e senhores, ainda não vi isto,
então não posso lhes dizer como será. Mas me
disseram para me preparar, porque promete ser
uma viagem daquelas! Nosso simpósio passará
por uma transformação. Os assentos serão
dispostos em círculo e a apresentação ocorrerá
no centro. Nosso telão também sofrerá uma
transformação e se submeterá à forma de uma
cúpula invertida disposta no centro do teto.
Agora, todos os assentos se inclinarão e os
participantes poderão recostar-se e desfrutar da
apresentação.

14. Então, sem mais delongas, com vo-
cês: AMEL!

15. (A luz vai esvaecendo até o auditório
ficar totalmente escuro, enquanto a platéia fica
observando a cúpula invertida. Bem no meio
aparece um minúsculo ponto de luz, que vai fi-
cando notavelmente maior e todos logo perce-
bem que parece um meteoro viajando numa ve-
locidade incrível em sua direção. Quando pare-
ce estar prestes a colidir com a superfície da
cúpula, um barulho ensurdecedor irrompe o si-
lêncio.

16. O “meteoro” atravessa a superfície da
cúpula e dispara em voltas pela circunferência
do auditório, deixando um rastro de luz por onde
passa. Começa então a arrojar-se de um lado
para o outro do auditório, e o rastro de luz se
divide num espectro completo de cores, muitas
delas invisíveis na Terra. Os vários rastros de
cores agora tomam vida e começam a entrela-
çar-se, a se cruzar e a se entrançar numa fulgu-
rosa dança de fogo.

17. Então, no final explosivo da dança, cada
rastro se lança até à beirada do auditório e de-
pois volta numa velocidade incrível. Todos os
rastros se chocam no centro numa brilhante e
matizada explosão de luz. Quando o brilho des-
vanece, vê-se AMEL pairando no centro.

18. Ele tem a forma de uma revista com pá-
ginas que cintilam e se movem como se fossem
uma luz líquida. Ele não tem rosto nem forma
humana, mas com certeza tem personalidade.)

19. “Saudações! Sou AMEL!” ouve-se uma
voz grave e harmoniosa. As cores de AMEL
rodopiam, pulsam e se transformam em seqüên-
cias sincronizadas enquanto ele fala.

20. “Vou levá-los a uma série de encon-
tros multidimensionais nos quais verão a vida
e as aventuras das revistas Contato. O intuito
não é apenas entretê-los, mas fazê-los vivenci-
ar os efeitos que estas revistas estão tendo.
Esta apresentação será feita em duas etapas. A
primeira começará agora e a etapa final ocorrerá
na próxima apresentação. Vamos lá!”

21. Aí, as pessoas na platéia têm a sensa-
ção de que se integraram a uma página plana.
Cada um dos participantes se tornou como que
uma letra numa página ou, seria mais correto
dizer que se tornaram uma manchinha de tinta.
Nessa posição eles têm certas vantagens.
Olhando para o lado esquerdo ou direito, para
cima ou para baixo, vêem a página em que es-
tão. Podem se elevar da superfície, com a força
do pensamento, e verem a página inteira na sua
frente. Mas quando se viram para olhar para
fora, ficam como que achatados na superfície
da página.

22. “Agora passem uns minutinhos se
acostumando com sua posição”, a voz de
AMEL ressoa em suas cabeças. “É normal fi-
carem meio desorientados no começo, mas logo
vão conseguir lidar com a sensação de estarem
sendo inclinados e revirados.” Ele tem razão.
Quase que instantaneamente você sente uma
estabilidade, embora seja óbvio que a página
está se movendo.

23. “A partir de agora”, diz AMEL, “não
ouvirão mais a minha voz, mas a sentirão!”

24. A revista da qual fazemos parte está
nas mãos de uma pessoa e está passando para
as mãos de outra, um homem. Você se sente
encarado por um olhar penetrante. Sabe que
passou da primeira pessoa para as mãos deste
homem. Os olhos do homem ficam mais salien-
tes e é como se suas feições desaparecessem
um pouco, a visão delas fica turva. Os olhos
passam pela superfície da página e você sente
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que a página está sendo virada. Mas em vez de
permanecer na página virada, você vê que é
transportado para o texto da página seguinte.
Os olhos do leitor estão seguindo as linhas aci-
ma de você.

25. Logo os olhos chegam ao texto bem à
sua direita, e quando passam por cima de você,
você sente uma sensação bem diferente. É su-
gado da página em direção àqueles olhos e vai
parar na mente da pessoa que está lendo. Você
se tornou um pensamento. Imediatamente per-
cebe que não está sozinho, mas sim rodeado
por milhares de outros pensamentos, todos
competindo por espaço. Você é um pensamento
de luz e bóia como uma pérola luminosa em meio
a muitos outros pensamentos. Os outros pen-
samentos também têm cores, mas muitos são
pretos, sem forma, e bóiam como uma névoa ao
seu redor, parece até que querem sufocá-lo. Mas
você possui um poder que eles não conseguem
tocar, e enquanto fica flutuando, você vai ilumi-
nando as partes da mente pelas quais viaja.

26. Você então nota um mecanismo no qual
outros pensamentos ao seu redor se compa-
ram com você. Enquanto é avaliado por eles,
você também os avalia. Alguns pensamentos
parecem desvanecer. Vão implodindo e desapa-
recem. Outros assumem outras formas e novas
características. Alguns pensamentos se alinham
a outros momentaneamente, mas em seguida
mudam de posição e se alinham a outros. Você
percebe que é colocado em várias formações
com outros pensamentos, mas descobre que
eles não conseguem se alinhar com você. São
repelidos como se houvesse alguma força
oculta.

27. Você está causando confusão, mas ao
mesmo tempo uma nova harmonia se forma.
Agora, outros pensamentos se aproximam de
você e, ao alcançarem-no, são transformados e
assumem a sua forma e personalidade. Um deli-
cado feixe de luz emana de você e atinge o pen-
samento mais próximo que se parece com você,
e ambos são unidos por este elo. Quase que
simultaneamente outros raios fluem de você,

atingindo outros, e você se vê ligado a muitos
numa rede complexa que se espalha em todas
as direções.

28. Você está presenciando a transforma-
ção causada pelas Palavras do Senhor na men-
te de uma pessoa. Você foi sugado pelos olhos
como uma palavra que fazia parte de um pensa-
mento. Tornou-se um pensamento que come-
çou a mudar o processo mental do leitor. Você
foi as palavras de luz que se tornaram um pen-
samento de luz que transformou a mente para
que esta aceitasse a Luz. O ocorrido foi a prepa-
ração da mente do homem para receber não só
uma amostra da Luz num pensamento que foi
iluminado, mas um pensamento que alinhou e
preparou a mente para receber a Luz das luzes.

29. Olhando ao redor, percebe que os pen-
samentos formaram um globo oco de luz. No
centro do globo há uma luz muito mais brilhante
do que os pensamentozinhos aperolados aos
quais você está ligado. A luz não se confina à
esfera. Nesse exato momento você se dá conta
de que esta luz é a presença de Jesus reluzindo
nesse santo dos santos na mente. Luz flui pela
rede de conexões dos pensamentos de luz, pe-
netrando a escuridão. A mente não possui pare-
des nem fronteiras. Quanto mais a luz brilha,
mais pensamentos se juntam ao globo, portan-
to maior ele fica. A luz no centro também aumen-
ta, e então alcança maiores distâncias e ilumina
muito mais.

30. Os pequenos pensamentos de luz pa-
recem vir de duas fontes. Alguns provêm da
transformação de outros pensamentos que já
estavam lá, entretanto, a grande maioria dos pen-
samentos originais, em vez de ser transformada,
implode. Parece que só uns poucos podem ser
alterados; a maioria não agüenta o processo.
Agora se vê que a maior fonte das pérolas de
luz que jorram para dentro da mente é os olhos.

31. Você novamente se volta para mara-
vilhar-se com a brilhante luz no centro da es-
fera, e naquele instante se encontra de volta na
superfície do papel. Os olhos à sua frente são
os mesmos que o encaravam anteriormente, mas
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agora eles têm luz. Não são vazios como antes;
há neles uma faísca de alegria. Eles sorriem para
você com ternura, gentileza, entusiasmo e sa-
tisfação.

32. A revista é então fechada com admira-
ção. Agora todos estão recostados em seus as-
sentos olhando para cima, para AMEL. Ele não
precisa falar, pois vocês sabem exatamente o
que vivenciaram. Ele sorri para vocês. Não sa-
bem como percebem que ele sorri, pois ele não
tem boca, mas sabem que sorriu. Então AMEL
se despede com outra demonstração de luzes
acrobáticas, como quando entrou.

33. À medida que ele vai diminuindo, o au-
ditório vai escurecendo até que ele desaparece
e o quarto fica em total escuridão. Todos na sala
estão quietos de tão admirados que ficaram. Va-
garosamente, quase imperceptivelmente, o audi-
tório fica iluminado novamente. Aplausos e lou-
vores começam reservadamente, mas vão aumen-
tando até o som ocupar a sala como gigantes
vagalhões arrebentando contra penhascos ma-
jestosos; como milhares de pássaros canoros
entoando, simultaneamente, melodias harmoni-
zadas. Os últimos louvores se amainam e os as-
sentos voltam à formação original.

34. (Moderador angélico fala:) Sei que a
expressão “Uáu!” não faz jus ao que acabamos
de presenciar, mas, senhoras e senhores, fal-
tam-me palavras terrenas para descrever o
que vimos. Tiro a auréola para o nosso depar-
tamento de tecnologia! Vocês se excederam. Uma
viagem à mente de um leitor de uma Contato no
momento em que a semente de fé foi planta-
da.… E não só termos estado na mente do leitor,
mas sermos a semente e virmos, do ponto de
vista dela, a transformação ocorrida após o lei-
tor receber a Palavra e se salvar  não só foi uma
experiência incrível, mas também um conceito
impressionante de se explorar. Esperaremos an-
siosos o retorno de AMEL.

35. A oradora de hoje é uma mulher fasci-
nante que enfrentou dificuldades inacreditáveis,
não só para superá-las para seu próprio bem, mas

também para ajudar outros em apuros e contribuir
para milhares de pessoas superarem. Seus correli-
gionários a chamavam de “douta”, em virtude de
seu conhecimento das escrituras de sua religião,
que ela veio a descobrir não terem valor nenhum.
Eram palavras agradáveis mas sem sentido ou
poder. Elas apenas enganavam e escravizavam as
pessoas. Ela encontrou a verdade nas palavras de
nosso Amado e Salvador, que lhe deram forças e
coragem para enfrentar tudo o que passou na vida.
Com vocês, Pandita Ramabai!

(Com um fulguroso sari de cetim dourado,
Pandita se levanta e caminha, ou melhor, desli-
za, até o centro do palco. Ela é bela em todos os
sentidos, seu rosto é radiante, seu sorriso cati-
vante e seus olhos exalam uma alegria serena.)

36. (Pandita fala:) Estou muito agradeci-
da por estar aqui com todos vocês. (Uma enor-
me salva de palmas e louvor desencadeia.)

37. Vejo aqui um grande número de ajudan-
tes espirituais que vieram da minha pátria e que
no momento estão inclumbidos de trabalhar lá.
Obrigada pelo seu encorajamento. Sinto-me hon-
rada em representá-los e representar os campos
de missão não só da Índia, mas também de toda a
Ásia. Como AMEL acaba de demonstrar, existem
bilhões de pessoas nesses lugares que precisam
encontrar a luz. Chorei ao ver a demonstração,
pois sei que a minha história foi igual. Era como se
aquela fosse a minha mente. Uma pérola de
verdade entrou e iniciou a transformação que me
salvou de uma vida de desespero, degradação e
morte. Há tantos que precisam destas pérolas,
entretanto, são tão poucos os que se dedicam a
semeá-las.

38. Os brâmanes me chamavam de Pandi-
ta, a Douta, porque eu conseguia citar os pura-
nas e outros textos sagrados do hinduísmo. Con-
tudo, eu era como a mais ignorante das pessoas,
pois não era a verdade. Sem dúvida qualquer um
pode ter a cabeça entulhada de algum tipo de
conhecimento, mas se não conhecem a verdade,
do que tudo isto vale? São tão ignorantes quan-
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to o mais iletrado de todos. Pois de nada lhes
vale seu conhecimento. Não lhes trará luz nem
salvação, será apenas como a névoa escura ser-
penteante que flutua na extensão infinita de suas
mentes, como vimos na demonstração.

39. Agora falo com vocês, meus colegas e
companheiros de labuta ainda na Terra. Há
anos vocês têm as Palavras de vida e têm feito
façanhas dignas de Hércules a fim de levá-las
aos perdidos. Agora têm em mãos e ao seu dis-
por um veículo incomparavelmente melhor para
conduzir tais palavras aos famintos. Admoes-
to-os, do fundo do meu coração, que agarrem
esta oportunidade de utilizarem a revista e o
programa que ela oferece.

40. O tempo não os favorece, ele trabalha
contra vocês. Cada dia que deixam de dar a este
programa a prioridade e atenção devidas é tem-
po perdido e, mais importante ainda, almas perdi-
das. O trabalho do Senhor nestes Últimos Dias
não pode sofrer prorrogações. Não pode ser adi-
ado para uma hora mais conveniente, pois o tem-
po está se esgotando e logo não o terão mais.
Digo isto com muita preocupação porque muitos
precisam de sua mensagem. Mas quanto mais
ela é adiada, menos pessoas têm acesso a ela.

41. Ouvi alguns dizerem que, como o nos-
so queridíssimo Senhor não perderá nenhum
dos Seus, e como os que não tiverem uma opor-
tunidade de serem salvos neste mundo terão
uma chance no por vir, não há necessidade de
O servirem. “Por que dar às pessoas uma testi-
ficação ‘fraca’ aqui que pode determinar o seu
destino eternamente se uma testificação muito
mais persuasiva lhes será dada quando passa-
rem para a outra vida?”

42. Mas, me diga uma coisa, se por acaso
visse alguém se afogando, você iria pensar:
“Por que jogar este salva-vidas que apenas o
ajudará a boiar, se sei que logo passará um
grande barco que pode tirá-lo da água?” Vocês
apostam demais no futuro. Até lá essas pesso-
as podem estar com os pensamentos tão anuvi-
ados pelo Inimigo de nossa alma que elas até se
recusem a ser “retiradas da água”. Eu nunca

poderei olhar nos olhos de alguém que nunca
alcançou sua recompensa eterna porque eu dei-
xei de compartilhar com ele a minha fé.

43. Eu fui para o campo a fim de resgatar as
viúvas desprezadas e suas crianças. Encontrara
a verdade através de nosso maravilhoso Salvador
e não podia guardá-la para mim. As mulheres na
minha terra e na minha época eram consideradas
piores que animais. Elas eram menosprezadas e
tratadas com crueldade. E quando ficavam viú-
vas, eram rejeitadas por seus familiares. Vi sua
pobreza e miséria e, movida de grande compaixão,
senti que devia levá-las para a missão e cuidar
delas. Seu desespero e miséria eram evidentes,
então eu levava aquelas pobres coitadas para casa
a fim de cuidar delas e alimentá-las.

44. Contudo, os perdidos espiritualmente
são muito mais pobres do que este tipo de pes-
soa. O estado deles é lamentável. Vocês não per-
cebem porque olham com os olhos físicos, mas
nós, que observamos o espírito, vemos como
sua condição é triste e deplorável. Vocês cui-
dam sacrificadamente de muitas pessoas em
seus ministérios de atender aos pobres, pois
vêem a triste condição física das pessoas. Mas
se encarassem da mesma forma o espírito das
que não estão salvas, ficariam muito comovi-
dos. Pensem nas pessoas em estado mais críti-
co dentre aquelas das quais cuidam fisicamente
e poderão ter uma idéia da condição espiritual
das não salvas. Elas estão vestidas em trapos,
estão carentes, famintas e doentes.

45. Agora vocês estão sendo chamados
para resgatarem essas pessoas. O passo ini-
cial é a revista Contato, mas a grande meta é
levar essas pessoas queridas para os seus re-
dis. Vocês precisam levar a preciosa semente da
palavra chorando, aí voltarão com cânticos de
alegria, trazendo consigo os seus molhos.

46. Sinto muito estar lhes dando uma men-
sagem mais sóbria. Vocês precisam de inspira-
ção e motivação para o seu serviço, mas às ve-
zes a maior motivação provém de se darem con-
ta da seriedade dele.

47. Entretanto, quero inspirá-los. Há duas
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coisas que lhes inspirarão para fazer o seu traba-
lho. Uma é a gratidão infinita de Deus. Acho que
alguns de vocês não percebem a magnitude de
receber um elogio e um agradecimento direto de
Deus. É uma inspiração ímpar. E não é algo que Ele
faz apenas uma vez. É uma gratidão contínua
sempre ao seu lado. Embora Ele ficará agradecido
pelas outras coisas que fizer, tanto aí como na
vida vindoura, esse tipo de gratidão não se recebe
aqui no Céu, só na Terra. E algo que advém do
trabalho de salvar almas e alimentar as pessoas.
Vocês levarão essa gratidão consigo para toda a
eternidade. É um distintivo vivo de honra.

48. A segunda coisa é a gratidão e o reconhe-
cimento eterno que receberão daqueles que ga-
nharam para o Senhor e alimentaram. Vejo hoje
na platéia muitos que estiveram comigo na Mis-
são Mukti. Os sorrisos de amor e apreço que es-
sas pessoas irradiam estão sempre comigo. Não
poderia pedir por uma recompensa melhor do que
o amor e a gratidão do Meu Senhor e delas.

49. Antes de ir, gostaria de dizer algo espe-
cial para os que se encontram na Índia e estão
lendo esta mensagem. Vocês se tornaram os
líderes da campanha do programa Contato e es-
tou muito orgulhosa de vocês. Não aconteceu
por acaso. Vocês estão recebendo ajuda espiri-
tual de milhares de pessoas que aí morreram.
Era a minha pátria, e também delas, e temos um
desejo especial de ajudar as pessoas na Índia.
Somos eternamente gratos por termos trabalha-
dores como vocês em nossa equipe. Obrigada
pela sua dedicação e perseverança. Amo vo-
cês! (Fim da mensagem de Pandita.)

Continua…

Realizando o sonho do Senhor!
50. (Mamãe:) Nesta última mensagem,

Pandita expressou a gratidão do Senhor, e na
próxima, o próprio Senhor manifesta Seu agra-
decimento por tudo que fazemos para tornar a
visão Contato uma realidade. Ele diz que é a
realização de um sonho e um cumprimento de
Seu desejo de alcançar o mundo! Ele também
fala da tremenda explosão que será, e nos enco-

raja a continuar avançando e abrindo as grandi-
osas portas que nos aguardam.

51. Esta mensagem nos foi dada pelo Se-
nhor antes de Peter falar com a Família no
Brasil alguns meses atrás, mas estas promes-
sas servem para cada um de nós, independen-
temente do campo em que nos encontramos.

52. (Jesus fala:) Meus queridos, Eu lhes
agradeço por estarem dispostos a encarar este
desafio (de distribuir a Contato). Eu lhes agra-
deço, pois não só estão se esforçando por rea-
lizar um sonho para a Família, mas também por
concretizarem os Meus sonhos!

53. Isso mesmo, a visão Contato é o Meu
sonho. Obrigado por contribuírem para Eu ter
os desejos do Meu coração! Obrigado por partici-
parem, por estarem dispostos a tentar, por pisarem
na água e obedecerem às Minhas orientações.
Vocês, Meus amores, estão ajudando a realizar o
Meu sonho, pois o que desejo ardentemente é
alcançar o mundo com o programa Contato. O
desejo que arde no Meu coração é ver o mundo
fazendo contato! Obrigado por aceitarem dar tudo
o que têm. Vocês nunca se arrependerão.

54. É por isso que derramo tão copiosa-
mente através de Meus porta-vozes do Tempo
do Fim; é por isso que derramo um fluxo contí-
nuo aos filhos de David. É só a vocês que dou
na íntegra a Minha mensagem sobre o Tempo
do Fim para o mundo e só através de vocês
externo Minhas Palavras vivas dos Últimos Dias
para as nações. Vocês levam a Minha mensa-
gem para o mundo; Eu os escolhi para a entre-
garem à humanidade.

55. Através do programa Contato quero
alcançar e também ensinar e treinar os perdi-
dos, para fazer discípulos de todas as nações. E
agradeço-lhes, Meus amores, por estarem dis-
postos a realizar esse trabalho. Obrigado por
fazerem a sua parte, por atenderem ao Meu cha-
mado, por desejarem aprender, por aceitarem as
experiências uns dos outros, por se unirem em
oração, por resistirem ao Inimigo e por marcha-
rem adiante para se apossarem da terra. Aben-
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çoarei a sua submissão e obediência, o fato de
estarem dispostos a investir seu tempo, talen-
tos e habilidades empenhando-se para fazer esta
grandiosa incumbência dar fruto.

56. Vocês não têm a visão panorâmica, não
conseguem ver as coisas grandiosas e impo-
nentes no horizonte. Neste momento, vocês não
vêem o brilho assombroso e a magnificência da
poderosa explosão que estão causando, mas Eu
vejo. As repercussões de seus esforços explodi-
rão. Criarão uma força tamanha que afetará não
só o mundo inteiro, mas também a eternidade.

57. Não devem sucumbir à tentação de
considerarem o que parece um início humil-
de e se indagarem se vale a pena investir tem-
po e esforço, sacrifício, trabalho duro e tempo
a tal coisa, sem saberem se vale a pena renun-
ciarem como têm feito.  Jamais cedam à tenta-
çao de ceder ao desencorajamento, achando que
seus esforços não estão efetuando uma mudança
positiva grande o suficiente na vida daqueles a
quem ministram, pois não é verdade. Cada cora-
ção que tocam fica comovidíssimo. Corações,
mentes e vidas são grandemente transforma-
dos. No momento vocês não vêem o quadro
todo, mas em breve verão.

58. Meus amores, vocês estão no limiar de
uma tremenda explosão. Ela virá, já está às por-
tas. Peço, portanto, que continuem avançando,
mergulhando, se lançando no grande e profundo
oceano à sua frente. Precisam continuar Me bus-
cando diariamente, perguntando-Me tudo, seguin-
do a Minha orientação quando Eu lhes disser para
irem para a direita, para a esquerda, ou para ficarem
quietinhos e ouvirem. Continuem obedecendo às
Minhas orientações e permitindo que Eu direcio-
ne seus passos diariamente, e verão.

59. No momento vocês não conseguem ver
a magnitude dessa situação, mas confiem em
Mim. Os efeitos do ministério Contato irão bem
longe e quebrarão todos os recordes mundiais. O
mundo nunca viu tamanha manifestação do Meu
Espírito. Os resultados desta grandiosa manifes-
tação serão tão estupendos que a mente humana
nem tem capacidade de concebê-los. E vocês que

atenderam ao Meu chamado estão construindo o
alicerce, um tijolo em cima do outro, coração por
coração, assinatura após assinatura.

60. Vocês têm diante de si grandes portas
esperando para serem abertas. Só precisam ba-
ter, se comunicar Comigo e deixar-Me guiá-los in-
cessantemente às oportunidades de ouro da Mi-
nha vontade. Eu os guiarei e direcionarei através
de cada porta. Se continuarem fazendo o que lhes
compete, Eu não deixarei de fazer a Minha parte.

61. Vocês receberão grandes benefícios!
Se ao menos pudessem ver ou compreender a
grandiosidade e o porte da explosão que está
prestes a acontecer e do incrível fruto que re-
sultará! Segurem-se firmes, Meus queridos! Pre-
cisam se preparar para as repercussões, pois os
rastros da explosão serão tantos e se espalha-
rão como nunca viram. Nunca, em toda a histó-
ria, houve tamanha manifestação do Meu Espí-
rito como a que estão prestes a presenciar!

62. É por isso que precisam se concen-
trar totalmente em Mim, pois Satanás quer
desencorajá-los. Sua meta é prejudicá-los, atra-
sá-los, armar emboscadas, retardá-los ou detê-
los por completo se conseguir. O que quero lhes
dizer hoje é: vocês não devem ser sábios aos
seus próprios olhos, mas sim estarem alertas e
prevenidos, mais do que nunca em guarda e
sempre atentos aos pressentimentos do Meu
Espírito e aos Meus sussurros.

63. Vocês precisam se manter absoluta-
mente concentrados em Mim para Eu poder
guiá-los através dos terrenos minados. Sim, ter-
renos minados, pois Satanás em sua fúria arma
armadilhas para prejudicá-los, atrasá-los e assus-
tá-los. O Maligno está extremamente incitado,
pois ao olhar para o horizonte ele vê o grandioso
futuro que os aguarda, Meus guerreiros do Con-
tato. E quer desviá-los do caminho porque está
com medo. Ele fica furioso, alterado, irado, fer-
vendo e soltando fumaça de tanta raiva ao ver o
que acontecerá. Ele sabe que Meu espírito está
se manifestando dentro de vocês. Ele conhece
muito bem as capacidades que vocês possuirão
se clamarem o Meu poder e derem o passo em
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obediência a Mim, entrando em contato e fazen-
do contato com o mundo. Ele viu sua demonstra-
ção de coragem, de fé e de confiança em Mim, e
sabe que isso só aumentará, florescerá e prospe-
rará à medida que continuarem persistindo.

64. Ele está totalmente ciente dessa assom-
brosa realidade. Sabe que as Minhas promessas
são fiéis e que cumprirei tudo o que lhes disse
em relação ao seu futuro, que é o Contato, desde
que segurem firmemente Minha mão e mante-
nham os olhos em Mim. Ele sabe que se apoia-
rem-se firmemente nas Minhas promessas, obe-
decendo e avançando resolutamente, investin-
do suas energias e tempo na visão Contato que
lhes dei, vocês entrarão e clamarão a terra.

65. Isto faz ele tremer na base.  Ele está
aterrorizado, e para esconder seu medo ele vai
descontar. Vai procurar qualquer oportunidade,
por mas ignóbil ou pequena que seja, para pe-
netrar suas defesas e lhes causar contratem-
pos, atritos e problemas. Digo-lhes isto para que
estejam avisados e possam se prevenir.

66. Vocês não têm o que temer. Simples-
mente continuem levantando bem e manten-
do levantada a sua guarda. Levantem bem o es-
tandarte que coloquei perante vocês e não dei-
xem nada atrapalhá-los. Unam-se e perseverem
na luta por união com todas as suas forças e
capacidade. Continuem avançando. Não deixem
nada impedi-los! Ergam bem o estandarte do
Meu amor e do poder do Meu Espírito que co-
loquei no seu íntimo!

67. Que, hoje, seu grito de guerra seja:
Unam-se, lutem e avancem! Não dêem lugar
ao desencorajamento, medo, desunião ou im-
possibilidades. Não olhem para a direita nem
para a esquerda. Sigam adiante, reto, em frente!
O que Eu disse pode e será feito, se ficarem
firmes em Mim.

68. Estão Comigo? Obrigado, Meus amo-
res, por estarem dispostos. Agradeço-lhes por
ajudarem a realizar o desejo do Meu coração!
Preciso de vocês, de cada um de vocês. Cabe a
vocês preparar o caminho do futuro, o caminho
da Família.

69. Obrigado por ajudarem a guiar. Obri-
gado por fazerem a sua parte, por terem dado
um passo, por terem apoiado, feito contato com
as pessoas, por terem expandido a base da Mi-
nha Família e ganhado, ensinado e treinado dis-
cípulos. Obrigado por se manifestarem, Meus
bravos pioneiros! Agradeço-lhes por serem a
Minha voz. Esta será a sua melhor hora! Vocês
nunca se arrependerão de terem atendido ao
chamado do Contato! Nunca se arrependerão
de terem sido pontas de lança neste grande ata-
que relâmpago que vai sacudir o planeta.

70. O que fizerem hoje ressoará pelo mun-
do inteiro. O tempo, empenho, energia e sacrifí-
cios, nada que investirem neste grande empre-
endimento será desperdiçado, nem um til sequer!
Tudo que despenderem viverá eternamente. Vo-
cês não vêem o fim, mas Eu vejo. Vocês nunca se
arrependerão de terem participado.

71. Obrigado por ajudarem a realizar os
desejos de Meu coração. Não se arrependerão,
pois serei o seu braço forte. Sou seu Marido
amoroso e milagroso, Aquele que mostrará Sua
força e poder através de vocês.

72. Juntos, afugentaremos Satanás! E vocês,
Meus amores, colherão os benefícios, nesta vida
e no mundo por vir! (Fim da mensagem de Jesus.)

73. (Mamãe:) Obrigada Senhor! Querida
Família, vocês conseguem chegar lá! Como o
Senhor disse: “Unam-se, lutem e avancem! Não
dêem lugar ao desencorajamento, medo, desu-
nião ou impossibilidades. Não olhem para a di-
reita nem para a esquerda. Sigam adiante, reto,
em frente!” O que Ele disse pode ser feito, e
será feito se apegarem-se firmemente a Ele!

74. Deus os abençoe e mantenha sempre
progredindo, buscando a Ele, clamando o po-
der das chaves e O colocando contra a parede
para que cumpra Suas promessas! “Nem uma
só palavra falhou de todas as boas palavras
que falou” (1 Reis 8:56).

Com muito amor em nosso fiel, amoroso e
poderoso Marido

Mamãe


