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Questões10a parte
CANSADO DA LUTA?

(Trechos de uma carta de uma ASG para a
Mamãe:) Desde que fiquei mais velha não tenho
me sentido nada realizada, sinto que não tenho
desafios e me pergunto o que estou fazendo
com minha vida e que rumo estou tomando.
Estou um pouco confusa quanto à razão por
que estou aqui. Acredito que cada pessoa está
na Terra por um motivo, mas ainda não encon-
trei o meu lugar nem a minha razão. Parece que
estou agüentando firme para sempre, e para
quê? Estou cansada da luta e da falta de propó-
sito que sinto. Quero viver a vida ao máximo
em cada aspecto. Quero ser o melhor que posso
e fazer com que a minha vida valha a pena. Não
digo com isto que quero ser “o melhor que pos-
so” por orgulho e só no físico, mas sim em to-
dos os sentidos, sendo alguém que se importa
com os outros, uma pessoa amorosa, compassi-
va, paciente, submissa, com quem seja fácil tra-
balhar e que esteja disposta a mudar. Também
quero desenvolver os talentos que o Senhor
me deu e usá-los.

2. Mas me parece bastante difícil fazer isso
na Família. Ou eu passo muito tempo viajando
e angariando fundos na estrada, de modo que
não me resta muito tempo para me sentar e
estudar algo, ou muitos Lares no Oriente não
têm os equipamentos e livros escolares dispo-
níveis sobre o que quero aprender. É frustrante
sentir-me sem valor e incapacitada de viver o
meu potencial ao máximo.

3. Não fico feliz sentada num Lar, longe dos
meus amigos e família e da maioria das pessoas
de minha idade, vivendo uma vida solitária sem
um namorado ou qualquer possibilidade de

arrumar um, só para poder dizer que sou da
Família e que acredito em certas coisas. Gostaria
de me sentir amada e importante, e gostaria de
ter um namorado pelo menos uma vez na vida.
Freqüentemente encontro rapazes fora da Fa-
mília que gostariam de me conhecer melhor, e
não posso fazer nada. Sei que muitos só estão
atrás de sexo e não são tão doces como pare-
cem. Eu não sou ingênua e percebo o jogo que
eles fazem. Mas sinceramente, os caras na Famí-
lia fazem a mesma coisa. Acho que as chances
de eu encontrar a minha cara-metade na Famí-
lia são remotas ou inexistentes.

4. Sei que tem muita gente solitária no mun-
do, e que se sentem sós apesar de estarem cerca-
das de pessoas. Sei que na Família temos um
número bem menor de pessoas solitárias por-
que vivemos em comunidade e moramos com
pessoas doces e que normalmente se preocu-
pam conosco. Estou grata por isso, mas mesmo
assim ainda tenho batalhas pensando “acho
que posso ou ser CM e viver uma vida celibatá-
ria sem nunca me apaixonar por ninguém ou
conhecer alguém no sentido bíblico, ou viver
de outro modo e ter mais oportunidade de
conhecer alguém”. Não sei, sinto-me estúpida
por me sentir assim. Talvez o amor não seja
tudo que dizem que é, e eu não deveria me
incomodar tanto de viver sem isso. Mas então
por que sinto essa necessidade?

5. Tudo o que sempre quis, apesar dessas
batalhas, foi fazer a diferença na vida daqueles
menos afortunados que eu. Eu daria a minha
vida para ajudar as pessoas fisicamente, contri-
buir para que tenham uma vida melhor, ver
seus rostos se animarem ao lhes falar de Jesus.
Eu disse ao Senhor: “Você sabe o que estou
enfrentando, mas quero fazer a diferença. Por
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favor, me ajude a encontrar um lugar onde eu
possa fazer isso e mudar a minha vida.” Este foi
um dos muitos ultimatos que dei a mim mesma
— encontrar realização na Família ou então
mudar a minha maneira de viver. Fui a vários
Lares no campo, na tentativa de encontrar um
lugar onde me sentisse realizada, e a maioria
dos Lares em que estive apenas sobreviviam.
Não quero julgar ninguém, pois sei que geral-
mente é uma luta obter o sustento e é difícil
fazer muita coisa num Lar cheio de crianças e
com pouco dinheiro.

6. De modo que essa situação basicamente
me desiludiu um pouco. Assinar o contrato CM
foi difícil para mim, mas a profecia no final de
uma das Cartas sobre a Sacudida 2000 me deu
a fé para fazer isso. Dizia que, mesmo que eu
achasse que não podia fazer muito e mal esti-
vesse agüentando, para dar seis meses ao Se-
nhor, e se a minha vida não melhorasse, se eu
não ficasse mais feliz, etc., então estava liberada
para fazer o que quisesse, sem sentimento de
culpa ou de fracasso. Com isso, assinei o contra-
to. Mas passaram-se seis meses e eu ainda tinha
as mesmas batalhas, só que mais intensas. Es-
tou implorando ao Senhor que mude a minha
vida e faça algo para me ajudar, caso contrário
não sei se vou agüentar muito mais neste esta-
do. Tenho muito medo de falhar ao Senhor e à
minha família.

7. Tenho muito medo de me desprender e
mais uma vez me entregar totalmente. Tenho
muito medo de falhar ou que me falhem —
não o Senhor, mas as pessoas e as circunstânci-
as. Vou de um extremo a outro, por isso quero
estar totalmente convencida do meu lugar na
Família ou fora dela, e parar de ficar oscilando.
Só quero encontrar a vontade de Deus. Quero
saber por que estou aqui. Quero paz, felicidade,
amor, verdade, e ser livre. Quero voltar a sentir a
alegria da minha salvação. Quero voltar a ser
inocente e feliz como antes.

[Obs.: Embora a seguinte mensagem tenha sido
dada para uma adulta da segunda geração,
também contém bons conselhos e promessas

que os adultos da primeira geração também
podem clamar.]

Jesus:
Se esse questionamento expressa o seu

anelo, então o seu coração está reto. Vocês,
Meus filhos de David da segunda geração, se
deparam com uma luta ímpar. Encaram uma
batalha nunca travada por ninguém na Terra.
É uma grande batalha, porque estão destina-
dos a uma missão que é só sua. O Inimigo
sabe disso, então luta com unhas e dentes.

9. Ouvir sobre a guerra espiritual que
está sendo travada se tornou tão comum
que, para a maioria de vocês, não passa de
um jargão da Família, e não percebem a
grande verdade por trás disso. Se você estives-
se mais ciente da realidade dessa guerra, não
se deixaria dissuadir por essas batalhas. Os
ataques do Inimigo seriam muito menos po-
derosos contra você. Mas como optou por
encarar as coisas no plano carnal, através das
circunstâncias e aparências no plano físico, o
ataque é muito mais forte e a influencia e
atrapalha muito mais.

10. Ah se você conseguisse ver como o
Inimigo a odeia, a ferocidade com que a
ataca, e como morre de medo de você e do
futuro que lhe foi prometido, se sentiria revi-
gorada para enfrentar esses ataques! Teria fé
para continuar agüentando firme. Você revi-
daria, sabendo que a força dele é pouca e que
o tempo dele é curto, por isso as batalhas são
mais intensas.

11. Se apenas pudesse ver do outro lado,
no misterioso mundo espiritual, tudo ficaria
nítido. Poderia então compreender a razão
dessas batalhas enormes; por que às vezes
uma coisa atrás da outra dá errado; por que
se sente só e sua mente se desgasta tanto
questionando a razão da vida. Você não se
importaria tanto com as dificuldades, porque
o propósito delas seria claro. Quando não tem
um propósito, fica sem forças para continuar.

12. Você talvez se pergunte quanto tem-
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po mais vão durar essas provas, e se tem
forças para sobreviver a essas batalhas inces-
santes e tão intensas. Você talvez questione
por que permito que continue tendo essas
batalhas, por que não ponho um fim a isso.

13. Como Eu disse, vocês da segunda
geração têm um chamado especial, um des-
tino ímpar.  Os que agüentarem firmes serão
abençoados no sentido de que vivenciarão a
conclusão de tudo o que se passou antes de
vocês. Assistirão à última cena da peça, o
grande final, a última etapa da corrida, a cere-
ja em cima do bolo, o orgasmo, os maiores
momentos da história da humanidade! Vocês
serão as estrelas! Este, Meus amores, é o seu
destino. Foi para isso que nasceram, para o
qual foram criados, e para o qual têm sido e
continuam sendo preparados. E é uma grande
honra.

14. Muitos profetas e homens justos
quiseram ver esses dias, mas não viveram
para vê-los. Aqueles que tiverem a bênção de
ver esses dias, e não só vê-los, mas também
participar deles, têm um papel importante;
receberão as honras finais e a grande glória de
serem os últimos corredores na corrida, então
têm que agüentar algumas provações. Esta
honra não é para qualquer um. É para aqueles
que agüentam firmes. É para aqueles que
resolveram agüentar. E quando você achar
que não agüenta mais, fique firme só mais um
pouquinho. É assim que vai conseguir chegar
lá.

15. Sinto muito que tenha que ser assim,
mas há de concordar que é justo. Você tem
as armas necessárias e a tenho ensinado a
usá-las. Se ainda não aprendeu, ainda há va-
gas, só que agora é o curso avançado, então
vai ter que se esforçar em dobro para ficar em
dia. Você está equipada. Tem sido preparada, e
existe um prêmio enorme — o grande prê-
mio, a sorte grande — à sua espera. Talvez
não consiga vê-lo, mas se optar por acreditar,
saberá que está à sua espera.

16. Depende de você agüentar a prepa-
ração e sair vitoriosa. Se não quiser, a esco-

lha é sua, mas só os que agüentam firmes
conseguirão correr e vencer. Assim que esti-
ver verdadeiramente correndo e as multidões
estiverem dando vivas, não será difícil se es-
forçar um pouquinho mais. O treinamento e a
preparação para esses dias é que é difícil —
tentar imaginar as multidões nas arquibanca-
das, tentar se motivar para ganhar, tentar
agüentar o treinamento e arranjar forças para
continuar correndo com os pesos.

17. Usei todo tipo de ilustração aqui.
Entendeu o que Eu quis dizer? Seu futuro na
Família será a vida mais emocionante que
poderia ter! É claro que você vai ter que acre-
ditar no mundo espiritual e decidir acreditar
nas Minhas Palavras para poder assimilar a
magnitude desta declaração. Você não vai
apenas ganhar umas alminhas aqui e ali —
embora cada uma delas conte e valha a pena
todo o sacrifício — vocês serão líderes dos
Meus filhos no Fim! Você ainda não viu, mas
logo verá.

18. Agora que entraram na era de ação
e de maiores obras, não Me surpreende nem
um pouco que o Inimigo esteja lutando con-
tra você como nunca antes na tentativa de
fazê-la desistir.  As provas têm sido muitas, e
há mais por vir, então não relaxe, achando
que o pior já passou. Você não vê? Tem que
passar por isso para ser digna da grande hon-
ra que vai receber só por viver nesses tempos
e desempenhar o seu papel nos últimos dias
da história do mundo! Muitos dos Meus filhos
no decorrer da História desejaram muito
estar no seu lugar, muitos mesmo. Você talvez
pense “é claro, estando a par de tudo como
eles estão, é fácil dizerem isso.” Aceitar por fé
faz parte da prova.

19. Sei que é difícil, pois olha à sua vol-
ta e vê pessoas que julga terem uma vida
muito melhor do que a sua. Os grandes atle-
tas provavelmente sentem o mesmo em cer-
tos domingos quando têm que se levantar
cedo para treinar, suar, se exercitar até doer, e
quase todo o resto do mundo está descansan-
do, dormindo ou lendo um livro ao sol. Mas
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se eles realmente querem vencer, vão conti-
nuar treinando! Eles vêem além das atuais
dificuldades. Consideram a meta. Esse é o
preço que têm que pagar. E o mesmo vale
para você, só que a meta é algo que você tem
que aceitar por fé.

20. Eu disse que a batalha que você tem
de lutar é ímpar para a sua geração e cha-
mado, e é verdade. Mas os Meus filhos em
todas as épocas — até aqueles que você consi-
dera grandes homens e mulheres de Deus —
sempre travaram batalhas igualmente difíceis.
Anime-se, sabendo que, embora as suas bata-
lhas sejam severas, você tem muitos recursos
para lutá-las. Você recebeu muito conheci-
mento da verdade, da Minha Palavra, da épo-
ca em que está vivendo em relação à história
mundial, e exatamente em que pé está a corri-
da. Tudo o que os Meus outros filhos sabiam é
que tinham que correr. A maioria deles estava
só na corrida, com muito pouco apoio dos
outros e pouquíssima Palavra em comparação
com o que você tem. Você acha que tem de
aceitar por fé, mas eles realmente tinham que
agir por fé! Você tem muitas pessoas na sua
Família para apoiá-la, sabe Me ouvir clara-
mente, tem uma conexão íntima Comigo, o
conhecimento e a prática para testemunhar
para pessoas de diversas culturas e nacionali-
dades, e um monte de outras vantagens.

21. Você acha que trabalha nos Lares e
não vê muitos resultados? Pense em alguns
dos maiores missionários e como eles labu-
taram por anos a fio sem ganharem uma
alma sequer! Todo mundo que já usei teve
que passar por grandes provações. A sua pa-
rece particularmente intensa, porque a sua
recompensa é muito grande, uma das maiores
honras jamais conquistadas por alguém na
Terra — a honra de Me servir nestes Últimos
Dias, quando muito será realizado e rapida-
mente. Você tem a capacidade de causar um
impacto na história do mundo como muitos
poucos puderam. Não deveria se surpreender
por o sacrifício pessoal que tem de fazer ser
grande.

22. Você entrou na era de ação. Por
enquanto também tem que aceitar isso por fé,
mas logo logo verá a ação, e o que antes foi
aceito por fé será visível. Assim que as coisas
começarem a rolar mesmo, você não terá
mais essas batalhas de ficar sem saber como
fazer a diferença, ou se há realmente algo pelo
qual valha a pena dar a vida, pois será óbvio.
Mas haverá outras batalhas. A sua vida será
uma batalha até o dia em que você vier para o
Céu, para junto de Mim. Você então verá o
que mais importa na vida, e vai entender que
todos os sacrifícios que fez por Mim valeram
a pena. Tudo ficará claro, e você até vai ter
vontade de se dar uns tapas por ter duvidado.
Eu lhe disse tudo o que podia para prepará-la
e a tenho encorajado muito em relação ao
que está por vir. A sua parte é optar por acre-
ditar, só isso.

23. Sinto muito por você batalhar com
solidão, não se sentir realizada, e nem saber
se realmente está fazendo alguma diferen-
ça. Sinto muito pelas batalhas, realmente
sinto. Quando Me buscar e ler as Minhas Pala-
vras, Eu a beijarei, consolarei, confortarei e
mostrarei como vejo as coisas. Vou lembrá-la
das Minhas promessas e explicar o motivo do
que está se passando no momento. Tenho
todas as respostas e tenho sempre o maior
prazer em lhas dar.

24. Em suma, o Inimigo está lutando
contra você, lutando pra valer, e jogando sujo.
Você tem uma batalha muito grande nas
mãos, mas é porque a vitória também vai ser
muito grande e vai ultrapassar todas as que
você já conquistou até agora. Para superar
essas dificuldades, você tem de ver a razão
por trás de tudo isso, que é o fato do Inimigo
querer fazê-la desistir.

25. Sempre que sentir vontade de desistir,
lembre-se que é exatamente isso que o Inimi-
go quer. Sempre que se sentir inútil, lembre-se
que não passa de outra vaidade enganosa do
Inimigo, uma de suas ilusões que ele quer con-
vencê-la que é realidade. Você está entrando
nos dias mais grandiosos que este mundo já
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viu. Lembre-se que está destinada a derrotá-lo
e a vencer uma das vitórias mais impressionan-
tes, abrangentes e transformadoras já ganhas
na história do mundo! Não é de admirar que
ele queira afugentá-la da luta agora.

26. Sinto não poder resgatá-la das bata-
lhas. Estou bem ao seu lado, pronto para con-
solá-la, tratar suas feridas e orientá-la sobre
como usar melhor as suas armas. Estou aqui
para fortalecê-la e lhe dar o que precisa para
continuar lutando, mas é você quem tem que
decidir que vai continuar lutando.

27. Mantenha os olhos na meta, Meu
amor. É, a batalha é difícil, não tem igual. Mas
você tem condições de vencer, se decidir con-
tinuar lutando. (Fim da mensagem de Jesus.)
(Ver também “Falta de homem?” em “Ques-
tões, 6ª Parte”, CdM 3342:37-76, BN 936.)

NÃO SE DEIXAR ENDURECER

Mamãe:
Acho que todos nós já nos sentimos rejeita-

dos ou magoados com as palavras ou ações de
outrem. A intensidade da dor varia, dependendo
do seu grau de intimidade ou de amor pela pes-
soa, e pode afetá-lo de diversas maneiras. No
caso de uma mágoa bem séria, muitas vezes é
difícil ser racional. Nossa reação natural, humana,
é endurecer o coração, ou ser dominado pelo
desencorajamento ou desesperança, ou ficar
zangado com a pessoa, ou tentar nos justificar de
alguma forma ou mesmo revidar. O problema é
que, como você está magoado, muitas vezes não
consegue ter uma perspectiva muito clara da
situação, contudo, a maneira como lida com ela
na ocasião influencia bastante o resultado final.

29. Papai deu uma mensagem muito boa
sobre como lidar com situações que nos mago-
am. Seu conselho é mais fácil de dizer do que
fazer, mas se pedir ao Senhor para ajudá-lo a
pôr em prática — mesmo indo contra as suas
reações naturais e o sentimento de que precisa

acertar as contas com a pessoa ou provar que
agüenta o tranco — verá que é um sábio con-
selho e que, no final, o ajudará a sair da situa-
ção melhor, e até mesmo a resolvê-la.

Papai:
Não importa o que os outros lhe façam

ou o resultado das circunstâncias, quer você
seja magoado sem querer ou propositada-
mente, você não pode endurecer o coração.
Simplesmente não pode permitir-se endure-
cer o coração em relação às pessoas e suas
atitudes e ações, e até mesmo as coisas que
talvez façam ou digam que o magoem. Se agir
assim, essa dureza de coração vai acabar se
estendendo ao Senhor. Pode se tornar um
rancor contra o Senhor por permitir tais coi-
sas em sua vida, e a raiz desse rancor ou res-
sentimento, essa dureza de coração, vai con-
tinuar crescendo e se espalhando.

31. Mesmo se o Senhor permitiu que tal
coisa acontecesse, você tem que se convencer
que foi por um bom motivo; que a Bíblia diz
que “todas as coisas contribuem juntamente
para o bem”, de modo que até mesmo isso que
o magoou, de alguma forma vai ser para o bem.
Você talvez não entenda ou tenha suas dúvidas,
mas ainda assim tem que lutar para permane-
cer doce, com um coração terno e amoroso em
relação às pessoas que o magoaram, o ofende-
ram, ou lhe causaram algum ressentimento.

32. É natural que tenha suas dúvidas
sobre o assunto, e o melhor é pedir ao Senhor
para falar com você quando elas surgirem,
para ajudá-lo a entender o que está acontecen-
do, a não endurecer o coração e a lançar os
seus cuidados sobre Ele. Tente não se deixar
abalar. Peça ao Senhor para enrijecê-lo no espí-
rito um pouco em vez de ficar endurecido ou
até calejado no coração. É difícil, porque a ten-
dência natural é justificar esse sentimento ruim.
Mas na verdade é a pior coisa que pode fazer,
porque só o deixa ressentido no espírito, ranco-
roso e farisaico. Se você se permitir endurecer
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às mágoas da vida, às mágoas que as pessoas lhe
infligem, vai agir contra você.

33. Por mais difícil que seja — e real-
mente é difícil, é preciso ter a graça de Deus
— o melhor a fazer é lutar para permanecer
com o coração terno apesar das mágoas,
batalhas e maus tratos sofridos. As coisas às
vezes dão erradas, e você sente o peso de uma
mágoa. Mas precisa se lembrar que o Senhor
permite isso por uma boa razão, e se conseguir
reagir com humildade e clamar ao Senhor por
ajuda e unção para agüentar, para permanecer
terno, humilde e gentil não importa o que
aconteça, você não só poderá permanecer
com um coração terno, mas crescerá.

34. Você crescerá em amor, em compai-
xão, em compreensão e em humildade —
todas virtudes do Espírito. Vai humilhá-lo
aceitar de bom grado que as coisas não estão
indo muito bem para você, e que talvez nem
todo mundo goste de você ou da sua compa-
nhia o tempo todo, assim como você tampou-
co gosta de todos ou da companhia de todos o
tempo todo. É muito humilhante e difícil de
aceitar, mas é bom ser humilhado. Quanto
mais rápido aprender a ser humilde, ter a graça
e aceitar essas coisas com amor e humildade,
mais você crescerá e será mais como Jesus.

35. Essas coisas ajudam a lembrá-lo que
você não é assim tão perfeito nem bom.
Quando mais humilde você for, mais deixará o
Senhor brilhar através de si, mais poderá reali-
zar no Espírito dEle, e mais Ele poderá usá-lo.
Assim, mesmo quando as coisas não correrem
perfeitamente bem e você for tentado a se
endurecer e endurecer o coração para agüen-
tar a dor, não resista. Não tente ser durão para
não sentir a dor e a mágoa. Permita ao Senhor
consolá-lo, falar com você e lhe dar as Suas
Palavras de encorajamento e de amor. Você vai
ter que clamar ao Senhor e Lhe pedir que ame
através de você, que demonstre compreensão
ou compaixão através de você, porque você
não tem condição de fazer isso naturalmente.

36. Agradeça-Lhe pelas mágoas da vida.
Agradeça-Lhe e peça-Lhe para usar o aconte-

cido para ajudá-lo a entender melhor os outros
e para mantê-lo humilde e compassivo. Há
muita gente no mundo que se sente inferior,
oprimida e excluída, achando que ninguém a
ama. Algumas pessoas sentem-se inúteis e
desprezadas. À medida que o seu amor au-
mentar e você conseguir amar com o amor
imparcial do Senhor, logo verá que foi um dom
ter passado por essas mágoas e provações de
se sentir rejeitado, porque terá um coração
terno pelos outros. Realmente o ajuda a com-
preender quem passou pela mesma coisa.

37. Se você sempre fosse super benquis-
to, tivesse tudo o que quisesse, fosse admira-
do e procurado por todos, provavelmente
seria super autojusto! Mas depois que passa
por umas poucas e boas na vida, depois que
tenha se sentido por baixo, desencorajado e a
ponto de desistir, adquire uma certa maturi-
dade espiritual, uma profundidade que não
conseguiria alcançar de nenhuma outra for-
ma. Passa a ter amor por quem talvez esteja
no mesmo barco, e é maravilhoso. O Senhor
vai usar isso se você permitir.

38. É importante não fechar o seu cora-
ção aos outros, ou à vida, mas sim lançar os
seus cuidados sobre o Senhor. Conte-Lhe
tudo e peça-Lhe para lhe dar as Suas Palavras
de encorajamento e de consolo. Ajuda ter um
pastor ou alguém com quem tenha intimidade
com quem possa se abrir e a quem possa
pedir para orar com você.

39. Você tem que continuar desabafan-
do. Mantenha seu coração limpo, sempre
retirando essas mágoas e deixando o Senhor
lavá-lo dos efeitos negativos delas. Se não
conversar com o Senhor sobre o assunto e, se
preciso, pedir oração e pedir ao Senhor para
tirar as mágoas e sentimentos ruins, e para
lavá-lo dos maus efeitos e substituí-los com o
Seu amor, essas coisas vão aumentar, até o seu
coração ficar endurecido a ponto de você
nem ter mais sentimento. Não vai nem conse-
guir mais ter compaixão dos outros.

40. Os efeitos são semelhantes ao que a
Bíblia menciona sobre “tornar-se insensível”.
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É o que acontece quando você rejeita o amor
do Senhor e a Sua capacidade de consolá-lo,
de aconselhá-lo e de ajudá-lo: você endurece
o coração. Mas, se levar ao Senhor os seus
fardos e mágoas, e procurá-lO desesperada-
mente, derramando o coração em oração, e se
conectar a Ele, então seu coração será lavado,
ficará limpo e permanecerá terno e amoroso.

41. Você tem que descarregar o coração e
lançar os seus cuidados sobre o Senhor. Tem
que permitir-Lhe levar a carga, os problemas, o
peso, os pecados, tudo. Precisa ser totalmente
honesto e se despir diante do seu Marido, para
Ele poder ungi-lo para a tarefa. Você não pode
andar por aí com o peso do mundo em suas
costas, nem com os erros dos outros — suas
palavras e ações desamorosas. Tem que entre-
gar tudo a Jesus pedir-Lhe para fortalecê-lo e
ajudá-lo a superar e confiar nEle.

42. Assim que fizer isso, Ele vai tocar e
curar o seu coração, e você poderá mais uma
vez ter o coração terno, mas o espírito forta-
lecido. (Fim da mensagem de Papai.)

Mamãe:
É claro que isso não justifica os erros e as

mágoas que acontecem. Se você foi magoado,
Papai dá bons conselhos para ajudá-lo a supe-
rar. Mas o bem advindo dessas experiências
nunca é desculpa suficiente para justificar que
sejamos desamorosos, indelicados e magoemos
os outros. Tal como Jesus disse: “Ai do mundo,
por causa dos escândalos! É necessário que
venham escândalos, mas ai do homem por
quem o escândalo vier!” (Mat.18:7).

VARIEDADE NO CÉU

P:
Tenho a impressão, ao ler o LinkUp e outras

publicações, que o Céu é um lugar bastante mo-

derno. Isso não tem problema para a nossa
geração que vive nesta época e está acostuma-
da a esse estilo de vida, mas e os outros concei-
tos de Céu?

45. Por exemplo, os muçulmanos acham
que vão para um paraíso igual a um grande
harém, mais voltado para os homens. Os índios
americanos achavam que iam para lugares feli-
zes onde havia caça, etc. Várias pessoas ao lon-
go dos anos têm pensado no Céu em relação à
sua vida e à maneira como viviam, de acordo
com o seu tipo de vida.

46. Será que Deus dá a diferentes nações e
gerações o tipo de paraíso no qual se encaixari-
am melhor? Ou será que todo mundo que já
viveu acaba ficando “em dia” — ou seja, chega
ao nosso nível “avançado”? O Céu é todo tecno-
logicamente “moderno”? Ou será que há luga-
res para as civilizações mais velhas que se con-
tentam em viver como costumavam viver antes
na Terra?

Papai:
Como é o Céu? Como vai ser? Milhões de

pessoas já fizeram essa pergunta, e é por isso
que as nossas publicações sobre o Céu são um
sucesso! O Senhor levou as necessidades de
cada um em consideração, e isto talvez os
surpreenda, mas o Céu é muito variado. O
Senhor não criou um certo “estilo” de Céu.
Você talvez não goste da minha idéia de Céu e
eu talvez não goste da sua, certo? Então o
Senhor fez do Céu um presente especial — de
ser aquilo que mais precisamos! Há muitas
esferas de Céu. Existem as seções mais avan-
çadas e de alta tecnologia, e também as coli-
nas, os ranchos, as florestas, os prados, ha-
réns, mares e as montanhas. A lista não tem
fim, porque não há limites!

48. De modo que quando você pergunta
como o Céu vai ser e se tudo vai ser de alta
tecnologia, a resposta é que o Céu será para
cada um o que ele quer.  O Senhor deu à
Família a melhor visão sobre o Céu até agora,
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e há muito mais por vir. Mas vocês só tive-
ram um pequeno vislumbre de um oceano
de possibilidades. Se quiser viver numa área
rural sem os efeitos mais modernos do Céu,
provavelmente vai poder. O Senhor conhece
o seu coração e lhe dará os desejos de seu
coração.

49. Eu sou um que prefere variedade!
Nunca gostei muito da alta tecnologia deste
mundo. Amava a criação, a natureza, e estar
ao ar livre, por isso o Senhor me deu o desejo
do meu coração, e o meu cantinho do Céu é
bem assim. Já visitei outros lugares cercados
de mil e uma coisas e invenções interessantes,
veículos espaciais do outro mundo, e casas de
arquitetura avançada e incomum, mas porque
era isso que aquelas pessoas queriam. O Se-
nhor não vai forçá-lo a viver num determina-
do ambiente; você cria o seu próprio ambien-
te. E caso se canse, pode mudá-lo!

50. O que seria do Céu sem mudanças?
O que seria do Céu se tudo fosse do mesmo
jeito e todos tivessem que se adaptar àquilo?
Para mim isso seria o Inferno! O Senhor o
ama imensamente e sabe do que você ia gos-
tar. Os moderninhos que estão sempre a par
das últimas tendências podem contar com as
tecnologias mais avançadas no universo, e
sempre haverá muito mais para aprender. E
para os que, como eu, preferem as lindas
paisagens da criação, o Senhor dará esse tipo
de local.

51. Cada civilização tem sua idéia de
Céu; nem todas estão certas, mas algumas
sim. Mas pode contar com muita variedade
Aqui. O Senhor dá abertura a muitos gostos e
preferências, de acordo com cada indivíduo.
Você pode fazer o que bem quiser com o seu
cantinho do Céu. Variedade é a bola da vez.
Você pode andar ou voar por uma “quadra” e
ver milhares de estilos ou paraísos culturais
diferentes.

52. Então, para responder a essa per-
gunta, as possibilidades do que se pode ver
no Céu são infinitas! Você pode até ver uma

área de uma certa forma, e depois, quando
passa a uma dimensão diferente, pode ficar
abismado ao ver que é algo completamente
diferente e que muda em cada esfera em que
entra. Você pode ter uma mansão de um jeito,
e depois decidir construir ou remodelá-la
num estilo completamente diferente em outra
esfera do mundo espiritual. E pode sempre
trocar de uma para outra esfera, tanto quanto
quiser.

53. Então, o Céu é todo estilo alta tec-
nologia? Não, mas tudo se encontra no seu
estado mais perfeito. Até mesmo as áreas
mais rurais são altamente refinadas e aperfei-
çoadas. Mas não se permita ficar preso a
apenas um conceito de Céu, porque o Céu é
imenso! Compreende um número infinito de
lugares, ambientes, seres, criaturas e cria-
ções. É uma palavra usada para descrever o
plano celeste governado pelo Senhor. É tão
imenso e além da nossa compreensão que o
homem não tem condições de entendê-lo
por nada.

54. Há setores inteiros do Céu em que
só existe um tipo de ambiente. Por exemplo,
se quiser desfrutar da idéia islâmica do Céu,
então não deixe de visitar uma dessas seções
e desfrutar das lindas huris do Céu. Todo
mundo terá suas necessidades supridas. Tem
gente que quer árvores, ao passo que outros
preferem alta tecnologia, salas refinadas
cheias de todo tipo de tecnologia. Então,
quem vai ter o que deseja? Todos! Todos
terão exatamente o que querem e precisam
no Céu.

55. E vocês que talvez estejam se per-
guntando como vão conviver com o concei-
to que o seu cônjuge faz do Céu, não se pre-
ocupem! Podem criar várias versões de Céu
no mesmo espaço, e ambos estarão vivendo
em mundos diferentes, vendo “céus” diferen-
tes, embora ainda estejam interagindo como
se pertencessem ao mesmo mundo. Fundiu
sua cuca? O Céu é assim! Até lá! (Fim da men-
sagem de Papai.)
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Jesus:
No Céu não somos limitados pelas di-

mensões da Terra e do mundo físico. Na
Terra vocês são limitados pelas quatro di-
mensões — largura, altura, profundidade e
tempo — mas Aqui no Céu, nada disso nos
limita. Não conseguem entender com a sua
mente, porque não concebem que algo
possa existir sem os limites ou diretrizes
dessas dimensões — mas existe! E este é o
plano espiritual.

57. Então, embora Eu tente responder
às suas perguntas e lhes explicar as coisas,
algumas delas vocês simplesmente vão ter
que esperar para ver e entender quando
chegarem Aqui! Faz parte da diversão, da
empolgação e da surpresa que estou pre-
parando para vocês, Meus amados. Prepa-
rei uma linda Cidade Celestial, e nela há
uma grande variedade, de acordo com
suas necessidades e desejos. E além dos
limites até mesmo da Cidade Celestial tem
muito mais a ser descoberto e explorado
por vocês.

58. Tenho preparado tudo isso para
vocês, Meus amores, e fico feliz em pensar
sobre quando estarão Aqui Comigo, quan-
do poderão ver que a profundidade, a am-
plitude e a altura do Meu amor por vocês
são realmente ilimitadas, e vamos passar a
eternidade juntos, sem estarmos presos ou
limitados pelo tempo. Amo vocês! (Fim da
mensagem de Jesus.)

O PAPEL DO NOSSO CONSOLADOR CELESTIAL

P:
 Será que vocês poderiam receber algo de

Jesus sobre termos um relacionamento mais
estreito com Seu Pai e o Espírito Santo? Sei que
devemos fazer tudo no nome de Jesus, e nos

aproximamos dEle amando-O mais intimamen-
te, etc. Mas e quanto a nos aproximarmos mais
do Espírito Santo e do Pai? Jesus fala bastante
em Seus testemunhos pessoais recentes sobre
o Seu relacionamento íntimo com Seu Pai
quando passou por batalhas na Terra, e na Sua
oração modelo Ele nos diz para nos referirmos
a Seu Pai. (Ver CdM 3317:11-34, BN 921 e
Mat.6:9.) Ele também fala do Consolador e de
Sua importância. De modo que eu me pergun-
tava se não há algum poder espiritual que ain-
da não estamos utilizando.

Papai:
Quando Jesus foi à Terra, disse: “Eu sou

o caminho, a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai senão por Mim” (João 14:6). Ele
foi à Terra para ser um de nós, viver uma vida
física, para que pudesse nos entender e ser
nosso advogado nos átrios do Céu, nossa
conexão com Deus e o Espírito Santo. Ele sabe
tudo o que passamos na Terra, porque cami-
nhou pela estrada poeirenta da vida, tal como
nós. Ele é a porta que atravessamos para che-
gar a Deus e ao Espírito Santo.

61. Durante Sua vida na Terra, Ele tinha
um elo muito estreito com Seu Pai. Quando
precisava de ajuda e consolo, chamava Seu Pai
e o Espírito Santo. Eles eram Seus conselhei-
ros e instrutores espirituais. Mas nós agora
temos Jesus no Céu, que está muito mais pró-
ximo de nós e nos compreende muito melhor,
simplesmente porque passou pelas coisas que
passamos e é mais como nós. Deus e o Espíri-
to Santo também são grandiosos, poderosos e
justos, mas é mais fácil para nós, enquanto
estamos na carne, nos aproximarmos de Jesus
e clamarmos a Ele quando precisamos de
ajuda e respostas. Ele é nosso Intercessor.
“Vivendo sempre para interceder por nós”
(Heb.7:25).

62. Jesus veio à Terra com o propósito de
nos mostrar o caminho para o Céu. Ele veio
à Terra para ser um de nós para que pudésse-
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mos seguir Seus passos. Ele é o caminho para
o Céu, e passou por tudo pelo que passamos
porque nos amava. Deus nos amou de tal
maneira que enviou Jesus à Terra para ser
como nós, nos aproximando assim do Céu.
Jesus não é o Único que podemos invocar em
tempos de necessidade ou desespero. Ele não
é o Único a quem podemos orar, mas sim
Aquele com quem nos identificamos mais,
porque foi humano. Ele é o nosso Salvador.

63. Não tem nada de errado em orar a
Deus e ao Espírito Santo. Na verdade, é bom
lhes dar a devida reverência, porque Jesus é
parte deles e eles fazem parte de Jesus — os
três são um. O Espírito Santo nos dá grande
poder para testemunharmos, assim como
outros dons do Espírito. Esses dons do Espíri-
to não devem ser negligenciados. Deus e o
Espírito Santo não devem ser negligenciados.
Mas Jesus é o nosso elo com o mundo espiri-
tual. Ele é a porta. Devemos nos concentrar
em nos aproximarmos dEle. Através dEle
também amamos a Deus e ao Espírito Santo,
porque são um e o mesmo, embora três enti-
dades diferentes. O conceito da Trindade ain-
da é um mistério para a mente humana, mas
você só tem que acreditar porque é o que a
Bíblia ensina. Não precisa entender tudo,
basta continuar se aproximando mais de Jesus
e permitindo-Lhe aproximá-lo de Deus; dei-
xe-O enchê-lo com o Espírito Santo.

64. Jesus quer aproximá-lo de Deus; Ele
quer lhe dar mais de Seu Espírito do que
nunca. Sim, há poderes espirituais ainda não
usados, mas Ele os está colocando à sua dis-
posição agora. Está pondo as chaves do Reino
em suas mãos, para que aprenda a usá-las.
Está lhe dando o poder para superar todas as
impossibilidades. Então continue se aproxi-
mando mais de Jesus a cada dia e, através
dEle, cada vez mais de Deus. Acredite no que
Ele lhe diz. Use as chaves; ligue-se ao poder.
(Fim da mensagem de Papai.)

SERÁ QUE PERDI O BARCO?

P:
Tenho uma pergunta que me incomoda já há

bastante tempo. Quando leio algumas BNs mais
antigas, tanto as publicadas quando eu ainda era
muito novo para lê-las como as mais recentes e
que já li muitas vezes, muitas vezes só as entendo
agora. Há muitas BNs que dizem: “Embarquem
nessa agora, senão será mais difícil depois”, e coi-
sas assim. Só que eu às vezes só entendo tudo
bem mais tarde. Ou então leio uma BN depois e
finalmente começo a entender o quanto preciso
daquilo e o que deveria estar fazendo, e então
começo a agir de acordo. É a mesma coisa, ou será
que realmente perdi o barco por não entender a
mensagem logo quando li?

66. Pergunto isso porque muitas vezes me
sinto estranho tentando começar a implemen-
tar uma das novas armas bem depois dela ter
sido apresentada. Ainda sou um adolescente
sênior, então fico pensando nos JETTs e nas
crianças menores nessa questão. Quando fica-
rem mais velhos e lerem a Palavra sobre as no-
vas armas e tudo o que elas podem fazer, no
caso essa BN — que talvez tenha sido publica-
da muitos anos antes — diz que devem ser
implementadas agora. Quando é agora? Preci-
samente quando a BN saiu ou o quê? Ou será
que começa quando o Senhor permite que
compreendamos a mensagem? Ou seja, quando
entendemos a coisa pela primeira vez, aí se não
escutarmos e obedecermos, é mais difícil na
segunda vez? Espero que dê para entender.

Jesus:
 A hora ideal para implementar a Palavra

e a instrução que dou nas BNs é assim que a
lê. Quando digo para “implementar as Minhas
instruções agora”, ou para “embarcar agora”, ou
“comece a usar esta nova arma agora”, falo dire-
tamente ao seu coração enquanto está lendo,
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quer a BN tenha saído há dois dias ou dois anos.
68. Se uma BN saiu em 1998, não quer

dizer que, caso fosse muito novo para lê-la na
época, não possa se beneficiar totalmente das
instruções contidas ali e de seus efeitos em sua
vida. Se ler uma Carta em 2001 pela primeira
vez e aplicá-la à sua vida, pode se beneficiar
dela tanto quanto alguém que a leu em 1998.

69. O princípio espiritual é que abençôo
a obediência. Abençôo quando você obedece
e implementa sem demora o que lhe mostro,
quer pessoalmente ou através das BNs. As
pessoas que obedecem e começam a seguir
na direção em que estou guiando imediata-
mente recebem uma porção maior das Mi-
nhas bênçãos. Isso não significa que se você
demorar a seguir não receberá nenhuma de
Minhas bênçãos. Vai recebê-las — e em abun-
dância — mas talvez não tantas quanto a pes-
soa que obedeceu sem demora.

70. Parte do benefício de obedecer imedi-
atamente é que facilito para você a imple-
mentação da Minha Palavra. Além disso, você
recebe os benefícios de seja o que for que im-
plementou imediatamente, quer seja aprender a
usar uma nova arma, progredir espiritualmente,
superar uma CPM, não importa, se começar
imediatamente, será mais fácil. Com muitos dos
Meus princípios espirituais, quanto mais você
esperar para implementá-los, mais difícil será.

71. Há muitas razões por que é mais
benéfico obedecer às Minhas Palavras de
instrução e começar a implementar o Vinho
Novo assim que o lê.
1) Dou um impulso extra no espírito para

ajudar aqueles que dão um passo de fé
para implementar o Vinho Novo sem
demora; se você esperar, entretanto, vai
precisar de mais determinação e motiva-
ção para começar naquele mesmo emba-
lo no espírito. Não é impossível — porque
tudo é possível, e lhe darei a ajuda que
deseja se ficar fervoroso Comigo — mas é
preciso um pouco mais de esforço.

2) Quanto mais adiar, continuando a vidinha
de sempre, mais se consolidam a sua men-

talidade e maneira de agir atuais. Depois,
vai requerer uma medida maior de fé e de
força de vontade para mudar a sua vida.

3) Se não efetuar as mudanças necessárias
de acordo com a Minha orientação, vai
começar a perder um pouco o respeito
por certos princípios espirituais. A famili-
aridade com a Minha Palavra dificulta a
implementação dela mais tarde. De modo
que é melhor começar imediatamente
para evitar criar essa familiaridade.

72. Não há uma data fixa para imple-
mentar os novos passos do Meu Espírito. Por
exemplo, não digo que se não começou a usar
o dom de profecia em janeiro de 1997, falhou
e que não vai receber as Minhas bênçãos. Se
fosse o caso, o que seria então de todas as
crianças que ainda não tinham idade para ler
as BNs ou para colocá-las em prática? E todos
os novos discípulos que entraram depois des-
sa data? Será que ficam em desvantagem?
Não. É uma questão do coração. Sou Eu tra-
balhando em sua vida. Sou Eu falando ao seu
coração quando você lê a BN e Me permite
motivá-lo a mudar, crescer e progredir.

73. É semelhante à Minha Palavra de
antigamente, a Bíblia. Ela foi escrita para a
sua salvação, instrução e inspiração há milha-
res de anos, e talvez a tenha lido por muitos
anos antes de ficar salvo e ela poder orientá-lo
e inspirá-lo, antes de obedecer-lhe. Mas o que
importa não é a data em que foi escrita, mas
sim a sua obediência.

74. A hora de mudar é quando as Mi-
nhas Palavras mexem com você, quando o
Meu Espírito o deixa sob convicção. Não há
data fixa. Não há um tempo certo. Mas quan-
do o Meu Espírito fala com você através da
Minha Palavra escrita, é bom dar atenção e
começar a seguir o Meu caminho. Caso não
faça isso, ainda terá outras oportunidades,
mas terá perdido parte das bênçãos em sua
vida, parte das bênçãos que tanto quero lhe
dar. Então, não se atrase, implemente a Minha
Palavra hoje. (Fim da mensagem de Jesus.)


