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Queridíssima Família

Tínhamos muitas mensagens maravilhosas
do Senhor sobre diversos assuntos que

queríamos compartilhar com vocês, e Ele nos
mostrou para agrupá-las numa BN de pérolas
da Palavra. Cada uma destas mensagens não é
totalmente abrangente nem representa todo o
conselho sobre tal assunto, visto que o Senhor
sempre tem algo mais a dizer, e cada situação
sempre possui muitos aspectos e facetas. De
modo que, se tiverem mais perguntas sobre
qualquer um destes assuntos, não hesitem em
pedir mais informações ao nosso maravilhoso
Marido! Amo vocês!

Com muito amor sempre, Mamãe

Lutando pelo ouro?
2. Esta mensagem foi dada para um jovem

casal que teve vários filhos, um atrás do outro,
logo nos primeiros anos de casamento. Eles
queriam saber se o Senhor consideraria muito
ruim ou por fora se pensassem e orassem sobre
usar alguma forma de controle de natalidade para
terem uma folga. Eles não eram contra ter mais
filhos, mas simplesmente não se achavam em
condições de ter mais no momento. A resposta
do Senhor foi muito doce e consoladora, e oro
para esta mensagem encoraje todos que, por-
ventura, se encontrem em situação semelhante.

3. Depois de receberem a seguinte mensa-
gem e buscarem mais o Senhor, Ele lhes disse
que poderiam Lhe pedir uma folga e que a da-
ria. Decidiram confiar no Senhor totalmente, e
Ele cumpriu a Sua promessa e lhes deu o inter-
valo que pediram. Deus os abençoe!

4. (Jesus fala:) Quando olho para vocês,
Meus queridos, não vejo as suas falhas, os seus
erros, problemas ou vacilos. Não os julgo com
base nos aspectos em que se sentem incapa-
zes, mas sim com base no amor que têm por
Mim e no seu desejo de fazerem a Minha von-
tade.

5. Vocês têm sido fiéis e leais. Passaram

pelo fogo das aflições e das batalhas e continu-
am lutando. Têm tido suas dúvidas, seus mo-
mentos de aparente derrota e de desencoraja-
mento, mas mesmo assim permaneceram à som-
bra das Minhas asas. Ficaram do Meu lado
quando outros Me renegaram. Vocês Me deram
tudo de si quando outros deram apenas uma
parte. Têm confiado sua vida, seu casamento,
seu amor, sua felicidade e seus filhos a Mim, e
Me orgulho de vocês por essa atitude.

6. Sei que não acham que sempre tiveram
plena fé nem que sempre se submeteram total-
mente à Minha vontade. Sei que certamente não
se consideram perfeitos nem imaculados. En-
tendem perfeitamente a sua condição. Mas algo
que não entendem plenamente é que vejo além
de seus erros, falhas e deficiências. Vejo o seu
coração.

7. Sei que o seu coração está cheio de amor
por Mim e que no fundo desejam se submeter
totalmente, que gostariam de ter uma fé pode-
rosa que nunca vacilasse nem fosse tentada
ou posta à prova. Às vezes vocês esperam
demais de si mesmos, mais perfeição do que
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Eu sequer espero, pois não espero nem desejo
perfeição, só amor. E isso vocês Me têm dado,
sem pensar em si mesmos, na sua felicidade ou
no seu futuro.

8. Eu planejei e criei o seu corpo, coração,
a sua mente e o seu espírito para serem fracos,
falhos, incompletos e insuficientes sem Mim.
Eu os criei em forma humana, com um corpo
falho e que comete erros, de modo que não es-
pero perfeição.

9. Mesmo quando têm a Minha força e o
Meu poder em vocês, não posso permitir que
sejam perfeitos, pois isso só ministraria ao seu
orgulho. Mesmo quando estão perto de Mim,
Me amando intimamente, permanecendo no
centro da Minha vontade e Me servindo o me-
lhor que podem, permito que se sintam fracos,
sem fé plena, incertos, para que sempre se lem-
brem que é o Meu Espírito que os sustêm e os
faz prosperar.

10. Eu uso as suas falhas e momentos de
incerteza, as suas provações e as ocasiões quan-
do se sentem sem fé ou acham que não se sub-
meteram totalmente a Mim, para humilhá-los e
aproximá-los de Mim. Meus amores, não exijo
perfeição; só quero que Me amem e dependam
de Mim. Sei que são apenas humanos, fracos,
que ficam cansados e que o Inimigo os esbofe-
teia com suas mentiras e dúvidas. Se Eu lhes
tivesse dado corpos sobrenaturais, talvez pu-
desse esperar perfeição. Mas nunca espero isso,
porque não é possível. Só quero o seu amor e
fervor.

11. Eu compreendo vocês, entendo o que
sentem, que são fracos e estão cansados. E se
há ocasiões quando não conseguem confiar em
Mim totalmente e não se sentem prontos para
outro filho, Eu compreendo. Se estiverem Me
amando intimamente, seguindo o novo mover
do Espírito, ouvindo a Minha voz em profecia e
Me obedecendo em cada aspecto de sua vida, e
ainda assim acharem que precisam de uma folga
antes de terem mais filhos, não os condenarei
nem reterei as Minhas bênçãos.

12. É claro que o Meu desejo é que todos
alcancem um nível de fé em que consigam con-
fiar em Mim completamente, mas entendo que
essa fé e confiança profundas se edificam com

tempo, com amor e com experiência. Eu conhe-
ço a sua estrutura, e não os condenarei se tive-
rem que dar os passos lentamente. Talvez só
precisem de um pouco de tempo para fortalecer
a sua conexão Comigo, e então terão condições
de prosseguir com plena fé, totalmente cientes
dos possíveis resultados se continuarem “lu-
tando pelo ouro”.

13. Quero que Me reconheçam em todos os
seus caminhos. Não desejo que sigam em fren-
te na letra da lei, por orgulho, dizendo que nun-
ca usarão um preservativo, mas sem fé para isso.
E tampouco desejo que decidam usar preserva-
tivos sem confiarem em Mim totalmente e sem
primeiro ouvir as Palavras específicas que que-
ro lhes dizer. Seja o que for que decidirem deci-
dam em conselho Comigo.

14. Eu não trabalho em sua vida da mesma
forma que trabalho na vida de outros; não há
dois casos que sejam iguais. Entendo que são
fracos e frágeis, de modo que apenas peço que
Me busquem e permitam-Me orientá-los a cada
passo. São muitos os aspectos da sua vida que
exigem fé, confiança e submissão. “Lutar pelo
ouro” é apenas um dentre muitos aspectos nos
quais desejo que tenham plena fé, confiança e
submissão. Mas muitas pessoas colocam a ques-
tão de “lutar pelo ouro” acima de todos os ou-
tros aspectos da fé e da submissão.

15. Eu vejo o quadro geral e julgo reto juí-
zo. Vejo a submissão de seu coração em cada
área de sua vida, não apenas se está completa-
mente submisso a ter filhos. Vejo a sua fé e obe-
diência a todas as Minhas Palavras de instru-
ção, não só a sua obediência e fé em gerar os
bebês para Mim.

16. Eu amo vocês, queridos. Sou um Mari-
do amoroso com um coração cheio de compre-
ensão. Continuem Me consultando, como têm
feito até agora, e lhes mostrarei que passos de-
vem dar na estrada da submissão e da fé, ao
longo desse caminho no qual se encontram as
recompensas de gerar Meus filhos. Esse cami-
nho nem sempre é fácil, portanto os levo passo
a passo, gentilmente e com amor. Não devem
exigir demais de si mesmos, porque Eu não o
faço. Devem simplesmente seguir no Meu rit-
mo. Venham a Mim e Me peçam conselho, e
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verão que a carga não será pesada demais, e o
peso não os esmagará.

17. Obrigado pela sua submissão e por se
submeterem à Minha vontade. Muito obrigado
por serem pais tão fiéis e por cuidarem das jóias
que lhes emprestei. Eu lhes concedi a grande
honra de cuidarem dos Meus pequeninos. Obri-
gado por amá-los com o Meu amor e por lhes
ensinar o Meu amor. Eu não lhes darei uma cri-
ança a mais do que seja o melhor para vocês —
mas vocês também têm de acreditar nisso. Não
se condenem nem desanimem. Conforme conti-
nuarem Me amando e depositando toda a sua
confiança em Mim, a sua fé crescerá.

18. Lembrem-se que não sou inflexível, não
sou um capataz, mas sim o seu amoroso Mari-
do. Lembro-me de sua estrutura, conheço seus
erros, vejo seus defeitos, e os amo mesmo as-
sim. “Perfeição” é um verbete que não se en-
contra no Meu livro de regulamentos. Ali en-
contrarão: amor, dedicação, lealdade, humilda-
de, fervor, dependência, fé e submissão — qua-
lidades que encontrei em vocês, Meus amores.
(Fim da mensagem de Jesus.)

Hábitos
19. (Mamãe:) Quando você tem um certo

hábito por muito tempo, se torna parte da sua
natureza. Isso é que é assustador sobre os maus
hábitos. Depois de um certo tempo eles passam
a fazer parte de você. Pedimos alguns conse-
lhos ao Senhor sobre o assunto e Ele enviou
nosso querido Papai com uma mensagem muito
boa.

20. (Papai fala:) Todos têm pontos fracos
— faz parte da forma imperfeita e humana. Mas
o Senhor pode transformar essas fraquezas em
forças, e o que antes era um mau hábito pode
ser tornar um bom hábito. Há todo tipo de fra-
quezas e maus hábitos, tais como falta de ora-
ção, estar num espírito de pressa e de pressão,
negligenciar o Senhor e a Sua Palavra, pensar
negativamente, ser crítico, falar sem sabedoria,
falar muito alto, não louvar, ter um espírito im-
paciente ou irado. São muitos os maus hábitos
espirituais que podem ser formados e se enrai-
zar em sua vida, e os hábitos podem se enraizar

para o bem ou para o mal. Se for para o mal,
pode ser muito difícil se desfazer deles e mudar,
mas não impossível! Decididamente, com a aju-
da de Deus, não é impossível.

21. Ele está sempre disposto a fazer o im-
possível, e precisa haver uma situação impos-
sível, verdadeiramente difícil, para Ele poder
fazer um milagre e você reconhecer o milagre.
O maravilhoso sobre Jesus e o Seu poder é jus-
tamente o fato de Ele poder superar qualquer
coisa, qualquer pecado, batalha, mau hábito e
característica negativa de sua personalidade.
Nada é difícil demais para Ele, e Ele o livrará de
qualquer mau hábito espiritual se colaborar com
Ele e trabalhar nesse sentido até Ele fazer o mi-
lagre. Vai exigir esforço, mas acima de tudo, ora-
ção fervorosa e buscar ajuda do Senhor. Bus-
que-O em oração e profecia, pedindo-Lhe para
lhe dar conselhos e instruções específicos para
a sua vida, para poder melhorar e superar seja
qual for o seu mau hábito.

22. Você tem que aceitar o que Ele lhe dis-
ser, acreditar e trabalhar nisso, porque se não
tentar, Ele não poderá fazer o milagre. É im-
possível para a carne, porque no caso de hábi-
tos muito antigos, eles podem se tornar algo
natural, parte de você, da sua personalidade e
natureza, e você mal nota ou reconhece. Come-
ça a achar que as coisas nunca vão mudar, por-
que você é assim. Mas na verdade você não era
assim antes formar esse mau hábito e deixá-lo
se enraizar. Então é claro que pode mudar se
estiver disposto a se desesperar com o Senhor
e trabalhar nesse sentido.

23. Por exemplo, as pessoas que têm um
problema com pensamentos negativos e que
passaram a maior parte da vida agindo assim,
ou as que sonham acordadas, tem um mau hábi-
to muito difícil de se vencer. Mas muita gente
tem dado testemunho do poder de libertação
do Senhor, e agora são pessoas que pensam
positivamente e têm uma perspectiva totalmen-
te nova da vida. Foram transformadas e não têm
mais o velho hábito de pensar negativamente.
Se você há anos tem o mau hábito de reagir de
uma certa forma, quanto antes Me pedir para
ajudá-lo, melhor. Você talvez se considere um
caso perdido e ache que nem adianta tentar, prin-
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cipalmente se já tiver uma certa idade, mas cada
dia faz uma diferença. Cada vez que deixar de
reagir segundo o velho mau hábito, estará for-
mando o bom hábito e uma boa maneira de rea-
gir, e essas boas raízes crescerão.

24. Alguns velhos hábitos são difíceis de
quebrar porque chegou ao ponto em que você
nem os reconhece mais. Se for o caso e você
não souber o que fazer, como proceder, o pri-
meiro passo é orar e pedir ao Senhor mais con-
selhos e ouvir o que Ele pensa sobre o assunto.
Peça a outros também, a alguém de quem você é
mais chegado, aos seus pastores, ou a alguém
que você acha que pode ajudá-lo a reconhecer
os seus maus hábitos e ver o que fazer sobre
eles. Busque o Senhor, receba Suas instruções
e comece por fé a melhorar a situação.

25. Durante esse processo, continue bus-
cando no Senhor o encorajamento que precisa,
porque provavelmente vai ficar desencorajado
e sentir vontade de desistir, mas não pode! Tem
que se comprometer a continuar se esforçando
e tentando, mesmo se achar que não está me-
lhorando. Faça uma lista de tudo o que o Se-
nhor lhe disser para fazer, de todas as instru-
ções específicas e encorajamento que Ele lhe
der e a releia regularmente, pois o ajudará e o
manterá no caminho certo.

26. Embora seja difícil escalar a montanha
para superar os maus hábitos, se seguir em
frente vencerá e será bem-sucedido. O Senhor
fará o milagre, porque Ele o ama e quer quebrar
qualquer mau hábito que tenha formado. Ele
está disposto a lhe dar toda a ajuda que precisa.
Peça um espírito ajudante para o aspecto espe-
cífico em que precisa mudar, e Ele lhe enviará
alguém para ajudá-lo a lutar e a seguir adiante.

27. Para os que estão apenas começando a
formar um mau hábito, que não é muito mau e
você está ciente de que faz algo que não deve-
ria, é muito mais fácil perdê-lo agora, antes dele
se enraizar e se tornar uma verdadeira luta para
quebrá-lo. Quando chega ao ponto em que você
não consegue fazer nada conscientemente so-
bre o assunto, não consegue simplesmente
deixar de fazer algo, quando chega ao ponto
em que precisa de oração desesperada, de bus-
car as respostas do Senhor, e de um verdadei-

ro milagre de libertação, então formou um mau
hábito.

28. É muito mais fácil orar sobre os seus
hábitos assim que notar que estão se formando.
Observe o que você faz e peça ao Senhor para
lhe mostrar o que não deveria estar fazendo. Se
agir assim, o Senhor vai ajudá-lo a ver o que
está se tornando e que não deveria se tornar um
hábito, e você poderá reconhecer e tomar uma
atitude enquanto ainda é fácil mudar.

29. Mas não significa que o Senhor não
pode livrá-lo, mesmo que os seus hábitos sejam
muito maus e tenham raízes tão profundas que
pareçam fazer parte da sua natureza. É claro
que Ele pode, e o libertará se Lhe pedir socorro.
Mas será uma luta maior e mais difícil do que se
tivesse evitado o hábito no começo. Peça ao
Senhor algumas promessas específicas nas
quais se firmar, sobre como Ele vai ajudá-lo a
perder o hábito. Aí faça a sua parte, e Ele fará a
dEle! (Fim da mensagem de Papai.)

30. (Mamãe:) Depois de ler isto, dispenda
um tempinho para perguntar ao Senhor que
hábitos Ele gostaria que você se esforçasse para
mudar, e também dicas sobre como perdê-los.
Seguem-se algumas que o Senhor já deu:

1) Peça oração em conjunto e comu-
nique que não se importa que as pesso-
as lhe mencionem caso o vejam reincidir
no hábito que está tentando perder. É
humilhante, mas muito eficaz, porque ao
pedir oração, não só estará usando o po-
der do Céu e recebendo o apoio espiritual
que precisa, mas também estabelecendo
salva-guardas, porque os seus cônjuges
e amados estarão a par da situação. Es-
tará também se comprometendo a mudar,
o que vai reforçar a sua decisão cada dia.
E quando se esquecer, os seus amados
que estiverem perto vão lembrá-lo!

2) Use cada oportunidade para fazer
exatamente o oposto do que costuma
fazer. Mesmo se parecer insincero ou seja
o contrário do que sente vontade de fazer,
não é hipocrisia, estará simplesmente
agindo de acordo com as suas orações!
Depois de um tempo formará um novo
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hábito e vai ficar cada vez mais fácil.
3) Afixe lembretes.
4) Memorize versículos sobre o assun-

to, e revise-os com freqüência durante o
dia. Sempre que fizer isso estará se lem-
brando da campanha que está fazendo
para quebrar o hábito.

5) Clame as promessas específicas
que o Senhor lhe der. Leia as dicas espe-
cíficas que Ele lhe der. Esforce-se no es-
pírito, e as manifestações da carne ou físi-
cas virão depois.

6) Se é um hábito que o Lar está ten-
tando superar, ou o marido (ou mulher)
no casamento, orem por isso sempre que
estiverem juntos.

7) Incentive todos que estiverem ten-
tando perder um hábito, quando os vir
fazendo a coisa certa. Encorajem-se uns
aos outros! Não dêem lugar à familiarida-
de nem esperem que alguém seja de uma
certa maneira, pois isso pode impedir você
ou a pessoa de mudar. Conte com mila-
gres! Como diz o velho ditado: “Diga-lhe
que ela é linda, e linda ela será!”

EP = Experiência Privilegiada!
31. Esta mensagem de Jesus foi recebida

para um rapaz que confessou um delito digno
de excomunhão e recebeu uma excomunhão
parcial. Provavelmente vai encorajar não só
aqueles que passaram por uma situação seme-
lhante, mas também todos nós, porque comete-
mos muitos erros e às vezes uns bem graves.
Então serve de lembrete de como o Senhor vê
essas coisas, que é de uma forma bem diferente
da nossa.

32. (Jesus fala:) O justo cai sete vezes e se
levanta, e segue adiante para ganhar a corrida
que lhe é proposta. Você é um homem segundo
o Meu coração, tal como Davi. Embora tenha
caído e falhado muitas vezes na vida, tem a de-
terminação e o espírito de luta para perseverar
por amor a Mim.

33. Embora tenha caído outra vez e reinci-
dido no erro e dado essa mancada, isso não alte-
ra o Meu amor por você. Na verdade, só o au-

menta. O fato de ter tropeçado o humilhou e o
deixou desesperado pelo Meu perdão, e a um
coração manso e contrito nunca desprezarei. Vou
tomá-lo agora em Meus braços e segurá-lo bem
juntinho ao Meu seio. Enxugarei ternamente as
lágrimas de condenação que derramou. Por fa-
vor, não se condene pelo seu erro, pois muitos
caíram; muitos cometeram o mesmo tipo de equí-
voco, se não piores.

34. Embora tenha quebrado as regras e vá
sofrer as conseqüências, o que muito Me agra-
da é a posição de seu coração e a sua humilda-
de. Você se considera um nada, um inútil, sem
valor, mas Eu o considero muito valioso. Olho
para você e vejo grandes possibilidades. Você é
como um pedaço de argila não muito bonito no
momento, mas quando olho para você vejo pos-
sibilidades infinitas, as ferramentas úteis para
Mim em que pode se transformar se apenas se
submeter e Me deixar moldá-lo e refazê-lo.

35. Durante essa excomunhão parcial va-
mos nos aproximar ainda mais. É a Minha chan-
ce de participar mais da sua vida, porque agora
tenho toda a sua atenção. Você vai poder se
concentrar mais em Mim do que se não estives-
se excomungado, e isso é um presente que lhe
dou porque o amo. Embora não pareça um pre-
sente de amor, mas sim um castigo, saiba que
vejo as coisas de maneira totalmente diferente
de você. Manifesto o Meu amor de maneiras
que a princípio podem parecer contrárias às
suas, mas depois verá que na verdade passa-
mos um tempo abençoado juntos, pois o forta-
leci e ministrei a você mais do que nunca.

36. Por favor, não se desespere, não perca
as esperanças. Você tem o necessário para ser
um soldado valente no Meu exército do Tempo
do Fim, e preciso de você! Preciso que lute ao
Meu lado e que fortaleça seus irmãos nos dias
por vir. Embora tenha tropeçado e caído agora,
no futuro você ajudará a fortalecer seus irmãos
que estiverem tropeçando. Você terá passado
pelas mesmas provas e batalhas, pelos mesmos
ataques do Maligno, e os compreenderá e aju-
dará nas suas batalhas.

37. Então, não desista da luta! Apenas ve-
nha e deite-se em Meus braços, lançando os
seus cuidados sobre Mim. Não se preocupe com
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o que os outros vão pensar, porque Eu o amo, e
é isso que importa. E os seus irmãos, pastores e
pais também o amam e o admiram pela sua fran-
queza e por estar disposto a confessar e arcar
com as conseqüências do seu ato. Não é fácil.
Eles sabem disso e estão lutando ao seu lado,
apoiando-o em oração, e Eu também estou oran-
do por você, para que a sua fé não desfaleça.
Venha a Mim e alimente-se com as Minhas Pala-
vras, pois assim encontrará forças, e renovará a
sua visão e esperança para o futuro.

38. Tenho grandes planos para você! Ape-
nas se submeta a Mim agora, diga sim e permi-
ta-Me remodelá-lo para ser o vaso que preciso
que seja. Será um vaso poderoso, útil nas Mi-
nhas mãos, mas para isso você precisa estar
submisso.

39. Considere esse período um privilégio,
uma Experiência Privilegiada, um período em
que vamos poder nos comunicar e conviver
sozinhos, e vou poder lhe ensinar pessoalmen-
te. Busque-Me e vamos caminhar juntos pelos
campos. Permita-Me lhe mostrar tudo o que te-
nho reservado para você, para que possa apren-
der tudo o que quero lhe ensinar. Eu te amo, e
estou sempre perto para encorajá-lo, apóia-lo, e
para ser um ombro no qual chorar. Sou o seu
Consolador e estou à sua disposição. (Fim da
mensagem de Jesus.)

O ladrão de tempo
nos finais dos tempos!

40. (Jesus fala:) Venha, deixe-Me lhe con-
tar sobre a Minha luta para defender o que era
certo na Minha época. Havia tanta poeira e se-
cura e viajávamos longas distâncias a pé, era
tudo lento e levava tempo — e só para cuidar
das coisas básicas.

41. Até tomar banho não era algo simples,
porque primeiro tínhamos que pegar a água, às
vezes de longe, e carregar uma quantidade sufi-
ciente para todos nós usarmos. Havia tarefas
das quais a vida moderna os poupa hoje em dia,
mas que exigiam grande esforço e tempo das
pessoas na Minha época. Cuidar dos animais,
cultivar parte da nossa própria comida, cami-
nhar largas distâncias para entregar artigos fei-
tos na carpintaria; tudo isso contribuía para um

ritmo de vida muito mais lento do que esse em
que o homem vive nesses dias do Fim.

42. O seu Pai David, no entanto, ainda ti-
nha um toque desse ritmo lento e simples. Não
permitam que isso se perca no meio de toda a
correria de tentar Me agradar. No seu desejo de
serem frutíferos e na sua pressa de servirem,
esses momentos passados lentamente contem-
plando a vida, notando os Meus toques espe-
ciais de amor por você no céu, uma flor a desa-
brochar que preparei para desfrutar momenta-
neamente, podem ser perdidos.

43. Entendo o seu desejo ardente de agra-
dar, que anseiam prestar serviço e serem usa-
dos por Mim. Eu também Me sentia assim, pois
queria ser o que o Meu Pai esperava de Mim.
Contudo, aprendi ao longo de muitos anos que,
ao buscar com calma o que Me estava prepara-
do, animando as pessoas ao meu redor e esten-
dendo a mão para dar amor e encorajar — atra-
vés dessas coisinhas aparentemente insignifi-
cantes — Eu me aproximava mais do Reino.

44. Imagine a Minha frustração quando Me
deparei com os líderes religiosos, quando Eu
era idealista, jovem, cheio de energia e com os
Meus vinte e poucos anos, e Meu Pai no Céu
Me orientou a simplesmente observar, assimilar
e atentar, esperando a hora certa. Eu nem sus-
peitava que passariam anos antes de Eu poder
Me manifestar com sinceridade, verdade e con-
vicção, para finalmente endireitar a série de gra-
ves erros que presenciei por 30 anos! Mas, ah,
como foi sábio esperar!

45. Agindo na hora certa, quando Meu Pai
achava melhor, com o coração repleto de tudo o
que vira e sobre o qual orara ao longo daqueles
anos, recebi aquela unção inigualável.

46. Uma das principais táticas do Diabo nos
dias do Fim é causar a destruição no mundo
custe o que custar. É preciso coragem e uma fé
convicta, verdadeira convicção, para permane-
cer firme contra o fascínio do presente século.
Está sempre ao seu redor mas, como vocês “es-
tão no mundo mas não são do mundo”, peço-
lhes que saiam do meio deles e se apartem.

47. Olhem para o princípio, quando o seu
Pai David começou essa maravilhosa Família e
pensem em todo o tempo que ele reservava para



8

ficar quieto, a sós, refletindo e se descontrain-
do. Com as muitas preocupações desse mundo
e tanta gente das quais cuidar é fácil deixar de
lado as prioridades. Vocês mal conseguem re-
sistir à tentação de estarem agindo a cada ins-
tante.

48. Não temam, Meus amores, pois vejo o
seu desejo de servir e entendo que querem ser
prestativos. Mas se quiserem ser diferentes de
todos à sua volta, tomem tempo para ficar sozi-
nhos, na quietude da Minha criação, meditan-
do e Me ouvindo. É nessa quietude de espírito
que serão reabastecidos e revigorados.

49. Eu os chamei para viverem em lugares
cheios de atividade, onde os perdidos são mui-
tos. Eu os chamei a lugares com muito fruto e há
seara madura por todos os lados. Mesmo as-
sim, aprendam com o agricultor, que pára no
final do dia para refletir, para ficar quieto, sem
os barulhos e as imagens do Inimigo, para Eu
poder renovar as suas forças e dar orientação
para o dia seguinte. Vocês deveriam fazer o mes-
mo, Meus amores, porque desejo muito revigo-
rá-los e vê-los descansados e renovados nos
braços do Meu amor.

50. Recuem e Me peçam para ajudá-los a
diferenciar entre o que devem fazer e o que
podem deixar para depois. O que é levado a Mim
em oração, não será cuidado muito melhor do
que se tivessem agido por conta própria? Bus-
quem-Me para encontrar um meio-termo e en-
treguem-Me os seus fardos constantemente.
Sou manso e humilde de coração, portanto
aprendam Comigo, e encontrarão descanso para
as suas almas.

51. Uma alma descansada tem condições
de extravasar abundantemente da sua plenitu-
de. Tomem tempo para descansar e se embebe-
rem do Meu Espírito. Usem esses momentos na
noite para estarem quietos, recuarem, ouvirem
o vento e os Meus sussurros, pois aí encontra-
rão forças para viverem como Minhas noivas,
como uma esposa, em união.

52. O Inimigo usa o cansaço para fazê-los
perder força espiritual e visão. Os que come-
çam a sentir que é demais e que a batalha é
difícil demais, muitas vezes só precisam de um
tempo sozinhos para se revigorarem, uns pou-

cos dias sem as pressões do dia-a-dia para fica-
rem nos Meus braços e serem amados ao máxi-
mo.

53. Não tenham medo de parar para passar
esse tempo quieto. Na verdade, tenham medo de
não fazer isso. O Inimigo de sua alma quer im-
pedi-los de ter os momentos que preparo e re-
servo para vocês. Portanto Me consultem para
saberem como usar cada momento. Nunca po-
dem estar ocupados demais para passarem um
tempo Comigo.

54. Clamem e implorem a Mim! Não deixa-
rei de lhes mostrar maneiras de se afastarem de
tudo, de arrumarem as coisas para que tenha-
mos tempo para descansar juntos. Se tiverem a
convicção e a fé de saírem de cena e planejarem
tempo para isso, encontrarão tesouros que re-
novará a sua juventude, lhes dando força e vi-
são que mal imaginavam ser possíveis!

55. Descansem, Meus amores, e desfru-
tem daquilo que lhes dou livremente ... tempo!
Porque se há algo que o Inimigo adoraria lhes
roubar, é o seu tempo! Ele usa a Internet, a tele-
visão, o entretenimento, jogos de computador
e filmes para manter as pessoas ocupadas e
consumir o tempo delas, enganando-as e fazen-
do-as achar que estão fazendo bom uso do seu
tempo. Os dias estão indo de mal a pior, e o
Inimigo vai usando esses meios com maior efi-
cácia, para distrair e hipnotizar as pessoas, para
que fiquem passivas.

56. Dou a cada alma, anos, dias, e horas
para passar cuidando dos outros, ajudando e
demonstrando amor. O Inimigo, porém, procura
sugar cada momento de possível renovação
contaminando-os com porcarias, lixo e imundí-
cie.

57. Por isso a sua luta nos dias do Fim em
muitos sentidos é bem mais difícil do que na
Minha época. Por isso será dito de vocês que
“maiores obras fareis”, porque será preciso mais
convicção para enfrentarem o ataque do Inimi-
go contra o seu tempo. Vai ser preciso mais gar-
ra para resistirem à tentação de fazerem o que
parece interessante, negligenciando o melhor,
que é passarem tempo sossegado Comigo para
se renovarem.

58. O ladrão do tempo espreita, buscando a
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quem destruir. Não sejam a sua próxima refei-
ção, Meus amores!

59. Ouçam-Me, Meus filhos, e não tenham
medo de se organizarem para poderem descan-
sar. Lutem contra aquilo que poderia encher a
sua vida com obrigações a ponto de ficarem
exaustos. Eu caminhei muitas vezes nos mon-
tes acima da cidade para sentir a criação de Meu
Pai, o Seu amor por Mim, e para desabafar com
Ele.

60. Encontrem os seus montes! Procurem
esses momentos! Clamem a Mim para lhes mos-
trar o que tem de ser feito e o que podem deixar
nas Minhas mãos. Porque, se conseguirem ven-
cer na questão de usarem o seu tempo, resistin-
do às armadilhas e ciladas do Inimigo que quer
usurpar os seus possíveis momentos de preci-
osa renovação, serão mais do que vencedores!
Serão alguns dos poucos que conseguem su-
perar um dos ardis mais eficazes do Diabo nos
Últimos Dias. (Fim da mensagem de Jesus.)

Decepção ou Desencorajamento?
61. (Mamãe:) Todos nós já passamos por

uma situação em que nos esforçamos muito
para fazer algo e no final deu errado; ou demos
duro e achamos que o trabalho estava termina-
do, mas depois tivemos que fazer tudo de novo.
Segue-se uma mensagem muito boa de Papai
sobre esse assunto e como lidar com esse tipo
de situação!

62. (Papai fala:) A vida é cheia de decep-
ções. Algumas coisas dão errado, outras mu-
dam no meio do caminho e terminam de uma
forma diferente da esperada. Às vezes até a sua
tentativa de fazer o bem é rejeitada, e isso pode
causar decepção. Mas mesmo que se decepcio-
ne com o rumo que as coisas tomaram, não pre-
cisa se desencorajar. Tem uma grande diferença
entre ficar decepcionado e permitir que as coi-
sas o derrubem e o desencorajem a ponto de ter
vontade de desistir, ou ficar com raiva, se des-
forrar ou revidar de alguma forma.

63. Não está errado ficar desapontado de
vez em quando; na verdade, o Senhor permite
certos incidentes e circunstâncias que nos de-
cepcionam, para nos fortalecer. Ele nos põe à

prova e nos testa para ver como estamos e como
vamos reagir. Mesmo as decepções e as coisas
que dão errado não têm que nos derrubar e de-
sencorajar, porque a sua fé e a sua atitude po-
dem determinar a maneira como as circunstân-
cias vão afetá-lo. E muitas vezes a sua fé e con-
fiança no Senhor podem inclusive mudar as cir-
cunstâncias totalmente, pois Ele age a seu fa-
vor. Tudo depende da maneira como você vê as
coisas e como reage.

64. As circunstâncias e os acontecimen-
tos não têm que controlá-lo. Com a ajuda do
Senhor e com a atitude certa e positiva, você
pode passar por qualquer mudança, decepção
ou circunstância e sair feliz. Há verdadeiro po-
der no espírito, e você pode escolher em que
tipo de espírito quer estar, se quer estar por cima
ou por baixo. Geralmente são as provações da
vida que realmente revelam o que há de melhor
na sua atitude, se você as permitir. Não é uma
prova estar encorajado quando tudo vai bem,
mas sim quando as coisas vão mal. É aí que a
sua atitude e fé são postas à prova.

65. O Senhor pode lhe dar todo o poder e
forças que você precisa para encarar qualquer
situação. Só tem que olhar para Ele e valer-se
da Sua força para superar qualquer dificuldade.
Basta pedir-Lhe para mudar as coisas. Se Ele
não puder mudar as circunstâncias, poderá aju-
dá-lo a mudar a maneira como as encara. É mara-
vilhoso ter o poder de Jesus à nossa disposi-
ção. Glória ao Senhor! (Fim da mensagem de
Papai.)

(Veja também o Christian Digest 20, “Endi-
reitando as Coisas”.)

Como maior compromisso e
dedicação são manifestados?
66. (Pergunta:) O Senhor tem exigido dos

nossos Lares e de cada indivíduo um maior ní-
vel de compromisso e de dedicação. Como isto é
manifesto, e o que deveríamos esperar de cada
pessoa?

67. (Jesus fala:) Eu guio cada um pelo ca-
minho da Minha vontade, incluindo nele certas
situações prazeirosas para o seu deleite e re-
creação. Também há distrações nesse caminho,
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que o impedem de seguir em frente na Minha
vontade. Desejo que cada um pare e desfrute
dos prazeres que lhes dou, mas não desejo que
se distraiam.

68. As distrações são passos para trás em
vez de para frente, mas são diferentes para cada
indivíduo. Se alguém tem dificuldade para dis-
cernir se algo é um prazer ou uma distração,
deveria Me perguntar, e também se aconselhar
com os seus pastores para ter convicção, fé e
paz de que está agindo de acordo com a Minha
vontade e em conselho com seus pastores. Na
multidão de conselheiros há segurança e a Mi-
nha vontade é estabelecida.

69. Tem muita coisa que pode, por um lado,
ser um prazer, algo que lhe dou para desfrutar
e para seu lazer se for usado devidamente, mas
que também pode se tornar uma distração se
abusar ou der prioridade a tal coisa e não a Mim,
ou se não for feito no Meu Espírito nem seguin-
do as diretrizes que já estipulei, ou sem conse-
lho. No caso de algumas pessoas talvez seja
bebidas alcoólicas, no de outras talvez assistir
a filmes, e para outras jogos de computador ou
relacionamentos. Além disso, há coisas que são
simplesmente distrações e não provêm de Mim,
como, por exemplo, interesse por música e in-
formações do Sistema; atitudes e desejos sexu-
ais contrários aos parâmetros divinos; espírito
independente e rebeldia contra o convívio cris-
tão, bem como a busca errônea pela individuali-
dade.

70. A manifestação de um compromisso é
fazer o que peço, mesmo que seja preciso aqui-
escer a algo que normalmente não faria. É es-
tender a mão a outros quando preferiria estar
só, passar tempo Comigo ou sozinho quando
preferiria estar na companhia de outras pesso-
as; ficar com as crianças quando preferiria estar
com os adultos; ficar com os adultos quando
preferiria estar com os jovens; ajudar alguém
quando preferiria ser ajudado.

71. Se continuar trilhando esse caminho
da Minha vontade e Me consultar quanto aos
seus desejos, sonhos e ambições, deixarei claro
que passos quero que dê, o que o levará a um
maior compromisso e dedicação. Embora às ve-
zes os passos sejam difíceis — sacrifício, dar e

compartilhar — você verá as Minhas bênçãos
por estar disposto a seguir na direção que pre-
feri.

72. Não tema, achando que vou lhe pedir
para abrir mão de tudo o que gosta só porque
quero que seja mais dedicado. Não é assim que
ajo. Quanto mais Eu vir que você quer Me agra-
dar, mais lhe dou o que gosta e arranjo oportu-
nidades especiais que de outra forma você não
teria. Adoro vê-lo feliz! Mas também sei que
você será mais feliz quando estiver totalmente
dedicado a Mim e realizando a Minha suprema
vontade na sua vida, sem perder tempo com
distrações que não satisfazem e que retardam o
cumprimento do seu destino.

73. Como se manifesta um maior grau de
compromisso e dedicação? Pergunte-Me e lhe
mostrarei como quero que você manifeste isso
em sua vida. Você verá essas manifestações
quando optar por realizar a Minha vontade se-
guindo os Meus planos e instruções. Se numa
situação tiver que decidir se algo é um prazer ou
um obstáculo ou distração, peça conselho a
conselheiros sábios que possam ajudá-lo a dis-
cernir. Mas, acima de tudo, aconselhe-se Comi-
go, e mostrarei claramente a Minha vontade.

74. Obrigado, Meus filhos, por escolherem
a Mim. Eu Me deleito em agradar-lhes quando
fazem a Minha vontade. Dou o que há de me-
lhor àqueles que de todo coração e com alegria
Me deixam escolher. Prometo! (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

Você tem que dar…
75. (Mamãe:) Você tem se fechado mais ou

sido mais frio nas suas interações com os ou-
tros, sendo que antes era mais amoroso e afe-
tuoso? Anda tendo reações egoístas por mero
hábito, sem saber como ficou assim, sem nem
perceber? Você tem sentido que sua vida ficou
seca, que está indiferente no espírito às neces-
sidades dos outros ao seu redor, e que lhe falta
amor e motivação? Seguem-se bons conselhos
do Senhor sobre o que pode causar essa condi-
ção espiritual, e como quebrar o ciclo!

76. (Jesus fala:) Você não entende como é
possível perder o amor que lhe dei para dar aos
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outros, e como é possível retroceder nesse as-
pecto, mas é simples. Sempre que retém o amor
que Eu gostaria que demonstrasse, seu cora-
ção fica um pouco mais duro, e com o tempo vai
endurecendo a ponto de formar uma crosta dura
na superfície. Depois, por mais que queira dar o
Meu amor, vai se ver preso numa jaula de dure-
za e de indiferença.

77. Funciona da seguinte forma: para que-
brar essas paredes tem que começar com uma
coisinha de cada vez. Tal como a água correndo
através de um buraquinho no dique, o buraco
vai crescer cada vez mais até o seu exterior duro
se despedaçar e ser levado embora pelo grande
fluxo de amor que lhe dou.

78. Não tenho condições de derramar mui-
to amor em você se estiver com o coração duro.
Tenho que esperar até você começar a derramar
para poder lhe dar mais. Se você estiver cheio,
como vou poder lhe dar mais? Só vai ter condi-
ções de receber mais se der o que Eu já lhe dei.

79. Então dê cada dia um pouco mais. Dê a
outra pessoa e deixe-Me alargar o buraco nos
muros que você permitiu serem construídos ao
redor do seu coração. Permita-Me lavar as pare-
des que construiu, com uma inundação do Meu
amor. Deixe-Me entrar e transbordar sobre os
outros.

80. Abra-se e derrame, para que possa re-
ceber. Abra o coração para que a Minha glória
possa fluir para dentro dele, e a casca grossa e
rija possa ser quebrada e derretida pelo calor do
Meu amor à medida que o seu coração for vi-
brando de amor pelos outros.

81. Dê pequenos passos de amor hoje. Ex-
presse o seu amor por alguém com quem geral-
mente não conversa, através de um abraço ou
de um beijo. Segure a mão de alguém e diga-lhe
como é especial tanto para você como para Mim.
Ame a pessoa que é difícil de amar, pois que
recompensa há em amar aqueles com quem tem
afinidade, se não há sacrifício? Eu recompenso
o seu amor, mas recompenso mais o amor sacri-
ficado e o dar em amor quando é difícil. Quando
você se doa, com o coração cheio do Meu amor,
àqueles de quem não gosta na carne ou com
quem tem dificuldades de relacionamento, lhe
dou bênçãos extras, e isso quebra muito mais

esses muros. Isso é amor genuíno, não egoísta
que dá prioridade para si. É um amor autêntico,
que compartilha, dá e se importa com os outros,
porque é o Meu amor.

82. Esforce-se de verdade para amar os
outros hoje. Cada pessoa com quem você tem
contato é especial para Mim. Amo cada uma,
tanto a mais importante quanto a mais simples,
tanto a mais velha quanto a mais jovem, tanto a
bonita quanto a sem graça, tanto o boa-pinta
quanto ao comum, e quero usar você para de-
monstrar esse amor. Não importa a aparência da
pessoa. Para Mim o que importa é o coração, e
quero usar o seu coração para chegar ao cora-
ção dessa pessoa, e o coração dela para chegar
ao coração de outra, para que o calor do Meu
amor se espalhe e todos sejam felizes no Meu
redil!

83. Eu o incumbo hoje de amar, amar e
amar! Num certo sentido o amor é cego, porque
não vê as fraquezas, só os pontos fortes. Não
vê as desvantagens, só as vantagens. Vê o bem
onde outros não o vêem, e vê o potencial onde
outros só vêem os erros. Então deixe o Meu
amor passar pelo seu coração e transbordar
sobre as pessoas ao seu redor. Amém? (Fim da
mensagem de Jesus.) (Veja também “Profecias
sobre Submissão”, CdM 3044:44-56, BN 673.)

Motivação para realizar o seu
trabalho quando não sente

a menor vontade
84. (Jesus fala:) O melhor que você pode

fazer num caso desses é orar. Venha à Minha
presença, Me busque e peça ajuda e forças.
Permito períodos assim para que possa parar,
orar e Me buscar — não só para motivá-lo no
trabalho, mas para obter as forças, unção e a
sabedoria que precisa. Você aprendeu a orar
mais enquanto trabalha, mas pode melhorar até
se tornar algo automático. Sentir que não con-
segue se envolver mesmo no seu trabalho de-
veria lembrar-lhe que precisa orar por motiva-
ção e pelo próprio serviço. Sendo assim, parte
da solução para o problema é: orar mais por
motivação e dinamismo, e no geral, orar mais
pelo trabalho durante o dia.

85. Outra parte da solução é pedir oração
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ao Lar. É humilhante, mas lhe faz bem. Posso
transformá-lo e ajudá-lo a estar mais motivado,
mas é obra Minha, não sua. Você pode receber
essa bênção e mudança se pedir oração aos
outros.

86. Em terceiro lugar, você precisa se es-
forçar para pensar mais nos outros e menos
em si mesmo. Quando simplesmente não sente
vontade de trabalhar, pense nos outros e nas
suas necessidades, e isso o motivará. Pense
como os materiais que você está distribuindo
vão fazer bem aos perdidos e necessitados,
como vai ser bom para as crianças os cuidados
e o treinamento que está lhes dando, e como o
seu Lar ficará grato pela refeição que está pre-
parando. Pense como vai ser bom para o Lar
você cuidar dos negócios, etc. Pense nos resul-
tados do seu trabalho e se sentirá mais inspira-
do e determinado a seguir em frente.

87. Quarto, simplesmente faça! Aceite o
desafio, bloqueie tudo o mais, e mergulhe de
cabeça! Indo eles, foram curados. E indo eles,
foram ungidos, como o seu Pai David disse.

88. Quinto, mude de atividade de vez em
quando! Às vezes ajuda se fizer outra coisa du-
rante uma manhã ou tarde, se der. Vá cozinhar,
liberando assim a cozinheira para ir testificar, ou
fique com as crianças numa tarde. Ou, se você
normalmente cuida das crianças, troque com
alguém e faça o ministério dessa pessoa. Sair de
cena, da rotina, é revigorante e pode ajudá-lo a
dar mais valor aos outros.

89. Às vezes vejo que você precisa dar um
tempo e passar um tempinho Comigo, ou sim-
plesmente sentar-se e passar uns minutos re-
laxando. Vá conversar com alguém. Saia de casa
por uns minutos e Me louve, agradecendo-Me
pela Minha maravilhosa criação e por todas as
bênçãos na sua vida. Talvez Eu queira que você
tome um tempinho longe do seu ministério para
Me louvar, ler a Palavra ou orar, ou para ter um
breve momento de convívio com alguém para
se sentir renovado e motivado.

90. Faça o que fizer, não desista, não se
desespere, e continue lutando! O seu trabalho é
importante e você é muito útil no lugar onde
está, então não deixe o Inimigo desencorajá-lo.
Muitas vezes quando você se sente assim, é

um ataque do Inimigo para deixá-lo por baixo e
desencorajado, ou para atrapalhar a sua eficá-
cia. Portanto, não dê lugar a essas coisas! Re-
sista ao Diabo, invoque-Me, e siga as instru-
ções que lhe dei. Continue em frente! (Fim da
mensagem de Jesus.)

Resumo: Ficar Motivado
1. Peça ao Senhor para ajudá-lo, for-

talecê-lo e motivá-lo.
2. Peça oração ao Lar.
3. Esforce-se para pensar mais nos

outros e menos em si mesmo.
4. Simplesmente faça o que tem que

fazer, e receberá a unção para tal.
5. Faça outra coisa de vez em quando.
Não desista nem se desespere, e

continue lutando!

A importância de colocar a sua
tristeza nas mãos do Senhor
91. (Mamãe:) Esta próxima mensagem foi

recebida para um dos nossos preciosos jovens
que passou por um quebrantamento doloroso.
Como verão, o Senhor dá bons conselhos so-
bre a maneira certa e a errada de encarar algo
assim. O Senhor muitas vezes permite dificulda-
des em nossas vidas por uma razão especial, e
se permitirmos que nos amoleçam e nos aproxi-
mem dEle, nos beneficiam tremendamente. É
muito triste ter que passar por uma experiência
dolorosa e sair dela vendo que não aprende-
mos o que o Senhor queria nos ensinar porque
nos endurecemos ou não permitimos que a si-
tuação nos quebrantasse e produzisse doçura.
É claro que não tem que ser um coração partido
por causa de um amor perdido; pode ser qual-
quer purificação, quebrantamento ou circuns-
tância difícil que o Senhor traga à sua vida.

92. Nesta mensagem o Senhor também fala
sobre tornar-se pastor, algo que Ele quer que
todos se preparem para ser, como Peter explica
em “A Série de Ação! — 3ª Parte” (CdM 3308,
BN 908). Com o aumento de membros da nossa
Família e as muitas pessoas que o Senhor vai
trazer para os nossos Lares para serem alimen-
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tadas, todo o mundo vai ter que estar prepara-
do para pastorear outros.

93. O Senhor explica que o quebrantamen-
to é o portão pelo qual todos os pastores devem
passar. Se o Senhor estiver trabalhando muito
na sua vida e você estiver se sentindo numa
situação difícil, talvez Ele queira usar isso para
ajudá-lo a ter mais características de pastor, para
equipá-lo com as qualidades espirituais de com-
preensão, compaixão, quebrantamento, profun-
didade de espírito e proximidade com Ele que
você precisa.

94. Por favor, pergunte-Lhe sobre o assun-
to. Pergunte-Lhe como Ele está agindo na sua
vida, para que possa ser fortalecido e aprovei-
tar ao máximo a situação, em vez de passar pela
dificuldade sem realmente ganhar o prêmio.

95. (Jesus fala:) Sei que você Me ama, Meu
filho, e prometo-lhe que vou recompensá-lo
abundantemente por se abrir para Mim, Me fa-
zer essas perguntas e Me permitir mexer nas
áreas ainda doloridas. Eu apalpo, cavo, extraio
e lhe revelo o que há com você, para poder curá-
lo.

96. Sei que já derramou muitas lágrimas,
mas as deixou agir contra você. Você diz: “Se-
nhor, Você sabe que chorei até secar os meus
canais lacrimais, até não poder mais! Como pode
dizer uma coisa dessas, Senhor?” É verdade,
você chorou, e lutou corajosamente no mar de
emoções e de quebrantamento. Houve épocas
quando era só você e Eu no barco no mar forte
e tempestuoso das correntes da emoção.

97. Você lutou corajosamente durante as
semanas de tempestade, e sempre estive ao seu
lado como um forte cajado, como um mastro,
apoiando-o, ajudando-o a passar por esse perí-
odo de quebrantamento. Muitos elementos des-
sa tempestade foram combatidos em segredo,
no seu coração e espírito, e só você e Eu conhe-
cemos a profundidade. Sim, foram jornadas e
situações difíceis pelas quais só poderíamos
passar juntos, você e Eu com a força da Minha
Palavra.

98.  Mas você esqueceu uma coisa, Meu
amor — não colocou essa tristeza nas Minhas
mãos. Em vez de deixar as lágrimas correr e que-

brar, amaciar e derreter o seu coração, as deixou
armazenadas no seu coração, e estagnaram.

99. E por que deixou essas lágrimas aí?
Por que não as colocou nas Minhas mãos? Por-
que sabia que além de serem lágrimas de um
coração quebrado, eram também lágrimas sal-
gadas, mescladas com amargura e ressentimen-
to em relação a Mim, portanto não tinha condi-
ções de Me encarar e colocá-las nas Minhas
mãos. Mas, como não foi humilde em admitir o
sal nas suas lágrimas, as pontadas de amargura
e de ressentimento em relação a Mim por ter
permitido certas situações na sua vida, esse sal
formou um muro forte, calejado, duro, cínico e
impenetrável ao redor de seu coração e espírito.

100. Em vez de deixar as lágrimas escor-
rerem livremente e fluírem para o chão, onde
dariam muito fruto e onde essa “água” de qua-
lidade poderia alimentar e regar o solo do cora-
ção e da vida de outros, optou por reter as lagri-
mas e se endurecer. Então as lágrimas se acu-
mularam e ergueram esse forte muro dentro de
você.

101. Você acha que, como não lhe dei o que
você queria e desejava, o que achava que facili-
taria o seu serviço para Mim, então não vai mais
adiante por Mim. Acha que estou esperando
demais de você, que já derramou suas lágrimas
e chorou o bastante, e que Eu não deveria espe-
rar mais de você. Afinal de contas, retirei a sua
chance de ser feliz, de ter alegria e inspiração,
então por que haveria você de Me dar mais em
troca, ou aos outros? O sal de suas lágrimas
endureceu sua capacidade de se quebrantar, de
dar e de amar. E esse mesmo sal endureceu e
abafou um pouco do amor que tinha por Mim, o
seu desejo de crescer e de encarar desafios, a
sua fé de receber amor e seu desejo de ser um
servo, um veículo do Meu amor para outros.

102. Não digo isto para magoá-lo ainda
mais, porque só quero libertá-lo do passado e
de tudo o que passou. Sim, você lutou corajosa-
mente até à vitória. “Sobreviveu”, passou pela
prova. Conheço e sinto o seu amor por Mim.
Senti o calor de sua mão e a força dela seguran-
do a Minha quando navegamos por esses ma-
res juntos. Seu amor por Mim foi o que o ajudou
a flutuar e lhe deu fé para perseverar e continu-
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ar lutando. Você se valeu de nossa forte cone-
xão. Buscou sempre ouvir a Minha voz orien-
tando-o com segurança até a praia. Sim, você
“sobreviveu”, Meu querido, mas permitiu que
os elementos daquele tempo adverso e a tem-
pestade o endurecessem.

103. Você provou ser um lutador, mas e o
amor? O que aconteceu com a força do que-
brantamento, a força da humildade, a força de
alguém cujo coração se condói e busca apenas
aliviar a carga e a dor dos outros, consolando-
os com o mesmo consolo com que é consola-
do? Os verdadeiros pastores vão além da obri-
gação e do que lhes é requerido. Eles estão sin-
tonizados ao clamor do amor que os convida a
dar um passo extra, a demonstrar iniciativa, a
procurar maneiras de ajudar a facilitar e aliviar a
carga dos outros. Esse é o verdadeiro pastor. É
muito mais do que títulos de liderança, posição,
opiniões e as aparências dos homens.

104. Você lutou e se mostrou bem corajoso
para os outros; nisto você se excedeu. Mas, Meu
bem, posso fazer muito pouco com essa meda-
lha por ter lutado bem uma batalha, se ela não
possui o brilho da humildade, das lágrimas e da
abnegação, o brilho do amor.

105. Preciso de você, Meu amor. Não de-
sisti de você, mas acho que num certo sentido
você desistiu de Mim. Entrou em greve no espí-
rito, deixando baixar o nível de sua fé de que
posso fazê-lo feliz mais uma vez, de que voltará
a encontrar a alegria na vida, e de que pode ser
usado de maneira ainda mais grandiosa servin-
do os outros.

106. Os dias passados e de antigos relaci-
onamentos se esmaecem em comparação com o
que posso e quero fazer com você, se estiver
disposto a permitir que os seus próprios dese-
jos, planos e programas arrebentem em Mim,
seu Salvador, Amante e sua Rocha. E um dos
primeiros passos a doar-se é despir-se totalmen-
te perante Mim em total submissão. Não se sub-
meta a Mim da boca para fora, mas de coração,
em total submissão, sem nenhum plano ou idéi-
as pré-concebidas sobre como devo usá-lo,
como acha que pode ou deveria ser usado, ou
até mesmo como ou quem Eu deveria guiá-lo a
amar no futuro. Você ainda agarra-se às suas

próprias idéias do tipo de amor a que Eu deveria
guiá-lo. Deve renunciar até mesmo a isso. Se
ainda tiver seus planos e idéias, não poderei
mais usá-lo tanto quanto gostaria.

107. Você certamente não entendeu o que
significa ser um pastor. Você não entendeu to-
talmente o grau ou a profundidade da Minha
Palavra — que ser um pastor significa dar a sua
própria vida pelos irmãos, dar tudo o que tem lá
dentro, assim como Eu fiz por amor às Minhas
ovelhas.

108. É uma morte, com certeza, mas uma
morte linda e gloriosa à Minha vista, que dá
frutos eternos e duradouros, trazendo à tona a
verdadeira beleza de espírito, que é o sacrifí-
cio, a humildade e o amor. Não há nada maior
que essas três coisas entre os filhos dos ho-
mens. Quando o coloquei nessa situação, era
essa a passagem, a porta para um grande cresci-
mento no espírito! Mas você virou as costas,
achando que Eu o abandonara numa má situa-
ção, que fora injusto, que as coisas tinham ido
de mal a pior e que era esperar demais de você
desempenhar esse novo papel de servo de to-
dos. Agora se esconde desses três amigos: sa-
crifício, humildade e amor, sendo que acenam
para você e o chamam para caminhar com eles
para que possa aprender as alegrias e adquirir o
crescimento e a profundidade de espírito e de
caráter, para que possa chegar a grandes altu-
ras, receber recompensas, e, claro, a grande fe-
licidade, alegria e verdadeira satisfação que sen-
tem aqueles que dão a vida pelos outros.

109. Estou lhe oferecendo essa situação,
Meu querido. Você tem razão, não é nada glori-
osa. É como se estivesse ganhando um par de
sapatos surrados, sem graxa e gastos. E embora
tenham o rótulo claro de “pastor”, à vista de
todos, ainda assim quando você tem que calçá-
los, a novidade e o “encanto” do rótulo logo se
vão, porque os sapatos estão bem gastos. Dá
para sentir o chão debaixo de seus pés, o sacri-
fício, a doação e às vezes a dor de usá-los.

110. Mas será que vai confiar em Mim, Meu
amor? Vai aceitar corajosamente esse desafio
de negar-se a si mesmo e usá-los bem e com
cuidado, navegando corajosamente pelos ma-
res tempestuosos Comigo? Usar esses sapatos
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é uma jornada tão cansativa quanto navegar
nessas tempestades, mas que o levará mais além
se estiver disposto a calçá-los. A grande neces-
sidade existe, mas a escolha é sua. Eu não o
forço, só ofereço-lhe uma opção, uma oportuni-
dade.

111. Você pergunta: “Mas como vou fazer
isso? O que Você quer que eu faça para me
livrar do passado, da dor de ter amado, da amar-
gura e do ressentimento?” Você sabe a respos-
ta. Essa libertação é fruto da humildade e da
oração em conjunto, de apresentar-se aos ir-
mãos confessando, sendo humilde e fervoroso
no espírito. É fruto de Me pedir para limpá-lo e
renová-lo, porque se agir com tal humildade,
graça e fé posso derramar abundantemente so-
bre você!

112. Não tenha medo das lágrimas, Meu
amor. Não são sinal de fraqueza, mas sim de
força. Quero remover o exterior duro, a máscara
que diz “eu agüento”, que você usou perante
todos com bravura, e substituí-la com a simples
máscara transparente de amor, humildade e que-
brantamento.

113. Todo verdadeiro pastor tem que pas-
sar pela porta do quebrantamento, porque só
assim vai ter condições de fazer o seu trabalho.
Como disse seu Pai David em “Oração por Amor
e Misericórdia”, só assim vai ter o tipo de amor
e de quebrantamento em que cai sobre Mim,
sua Rocha, em humildade e submissão, saben-
do que não possui esse amor e que precisa de-
sesperadamente de Mim para cada passo. Se
cair sobre Mim e nos ombros de seus cônjuges
em oração unida, prometo elevá-lo a alturas com
as quais somente sonhou! Tirará os seus pés
completamente do charco e do lodo do orgu-
lho, da dureza de coração e espírito, e receberá
o calor e a luz do Meu amor e Espírito!

114. Consegue ouvir? Ela o chama. O Es-
pírito o chama! Ela o chama para vir a Seus bra-
ços cálidos e amorosos. Só lá o seu coração
será verdadeiramente curado e seu espírito li-
bertado para ser tudo o que ordenei que fosse.
Consegue ouvi-la chamar? Não consegue vê-
lA nos olhos de seus irmãos e irmãs? Seus espí-
ritos e olhos o observam com ansiedade, que-
rendo ver alguém dentre eles se levantar, alguém

que, apesar de ter sido ferido e quebrado se
levanta das cinzas das lágrimas e da derrota para
se tornar um novo vaso quebrantado e humil-
de, que vive apenas para realizar a vontade de
Seu Mestre e que reflete claramente em sua su-
perfície despedaçada a face do Mestre.

115. Você está disposto a refletir a Minha
face, a tomar o seu lugar entre os Meus grandi-
osos e quebrantados, para poder guiar outros?
Está disposto a derramar, do seu vaso quebra-
do e batido, amor sem medida, sem reservas,
sem medo ou hesitação, amor que não pensa
em si mesmo ou no que vai ganhar ou perder,
mas que só vive em função dos outros? (Fim
da mensagem de Jesus.)

O segredo para
progredir diariamente

116. (Mamãe:) Um dos membros da nossa
equipe perguntou ao Senhor: “Como posso ter
certeza que estou progredindo cada dia e não
me acomodando ou esfriando?”

117. (Jesus fala:) A maneira de permane-
cer revolucionário e vivo é ter mudanças cons-
tantes. Nem sempre é possível ter uma mudança
de ministério ou das circunstâncias em que se
encontra, mas pode ter uma mudança no seu
coração e relacionamento Comigo.

118. A melhor maneira de garantir que não
vai se esfriar é se empenhando cada dia em dar
um novo passo adiante. Dê um passo na direção
certa em alguma área em que está trabalhando.
Estenda a mão para alguém novo, ame alguém,
faça algo positivo que é difícil para você. Recu-
se-se a sentar e vegetar. Recuse-se a se acomo-
dar! Permaneça motivado começando algo novo,
experimentando e aprendendo algo novo, fa-
zendo algo diferente.

119. Cada dia pode ser repleto de empolga-
ção e desafios; você só tem que procurá-los. E a
maneira de fazer isso é não ficando satisfeito
com o decorrer normal da vida. Encontre uma
maneira nova e melhor de fazer algo. Seja agres-
sivo na sua vida espiritual. Acerte o Inimigo
antes dele acertá-lo. Ataque!

120. Se vir que está ficando entediado, es-
tagnado, ou sentir que está caindo numa roti-
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na, é hora de quebrar esse círculo e fazer algo
novo! Olhe ao seu redor! Tem alguém com quem
você não fala faz tempo, cujo testemunho nun-
ca ouviu? Tem algum Vinho Novo que você ain-
da não leu? Você sempre terá algo novo para
fazer.

121. Se vir-se numa situação em que se
sente perdido e sem nada diferente para fazer,
Me pergunte e lhe darei algo novo em profecia.
Posso lhe dar uma história do plano espiritual,
uma mensagem de um ajudante espiritual, algu-
ma informação histórica por meio de um grande
homem ou mulher do passado, a resposta a uma
dúvida que sempre teve, uma mensagem de amor
e de encorajamento, ou algo só para se divertir!
Eu lhe darei a empolgação que precisar, muitís-
simo mais do que poderia imaginar, basta pedir!
(Fim da mensagem de Jesus.)

Dicas para combater a familiaridade
122. (Mamãe:) Familiaridade significa au-

sência de cerimônia, de formalismo, muitas ve-
zes a ponto de tratar as pessoas com menos
respeito do que o devido ou deixar de dar valor
às verdadeiras qualidades de alguém.

123. (Jesus fala:) Vou lhe dar uma lista
detalhada do que fazer para não criar familia-
ridade no seu ministério ou com as pessoas
com quem vive ou se relaciona.

1) O primeiro passo é estar ciente dessa
fraqueza e tendência.

2) Ore e peça a Minha ajuda, não apenas
uma vez, mas tantas quanto for preciso.

3) Se tiver um pressentimento de que está
tendo muita familiaridade com alguém ou al-
guma situação, busque-Me e peça-Me não só
para ajudá-lo, mas também para lhe mostrar o
que fazer para mudar a situação ou como se
motivar a mudar.

4) Pergunte-Me tudo. Ore especialmente
antes de falar — não só pedindo “Senhor ajude
isto a ficar bem feito”, mas perguntando se deve
dizer ou mencionar um certo assunto.

5) Permaneça humilde. Dê-Me a glória e o
mérito quando as coisas correrem bem, quando
fizer um bom trabalho, ou quando for elogiado.

6) Leve a sério os comentários das pesso-

as. É claro que há um tempo e um lugar para
brincadeirinhas, mas não se pode brincar com
tudo.

7) Da mesma forma, cuidado com as brin-
cadeiras. Implicar um pouco, de brincadeira, de
vez em quando, é uma forma doce de mostrar
que são chegados e agüentam as coisinhas que
o outro faz, e é divertido. Mas mantenha isso
no seu devido lugar, senão podem acabar sem-
pre brincando um com o outro de forma a des-
prezar ou desmerecer o outro.

8) Quando alguém lhe explicar algo, seja
sobre trabalho ou pessoal, procure ouvir aten-
tamente. Não interrompa antes da pessoa ter-
minar, a não ser que não tenha entendido algu-
ma coisa ou o fato de não entender o impeça de
continuar.

9) Ore e Me peça para dizer o que penso de
alguém, quais as qualidades mais importantes
da pessoa, as que você deveria valorizar nela e
até mesmo ajudá-la a desenvolver; como tam-
bém quaisquer fraquezas que Eu gostaria que
você fizesse a sua parte para ajudar a pessoa a
manter sob controle.

10) Quando você precisar mencionar algo
que aconteceu — quer seja com um lembrete,
aviso, conselho, sugestão ou até mesmo corre-
ção — ore sobre a maneira de fazê-lo e depois
faça. Se começar a deixar essas coisas passa-
rem, logo adquirirá esse hábito e será difícil per-
dê-lo.

11) Encoraje os outros regularmente com
elogios. Não basta admirar as pessoas, precisa
também expressar a sua admiração por elas, pois
reforça o respeito mútuo e ajuda as coisas a
fluírem melhor, porque os outros sabem que
você os ama e aprecia.

12) Fique sempre de olho nas virtudes dos
outros para que possa admirá-las e respeitá-
las. Muitas vezes vemos isso claramente a prin-
cípio, mas com o passar do tempo deixamos de
ver. Então lembre-se cada dia de algo que possa
apreciar em outra pessoa. Se começar a ser críti-
co, tome tempo para fazer uma lista de todas as
coisas que respeita ou pelas quais está agrade-
cido na outra pessoa, e a leia regularmente. O
mesmo se aplica ao seu ministério. Tome tempo
para enumerar suas bênçãos e benefícios, e lem-
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bre-se do privilégio que é Me prestar esse tipo
de serviço. (Fim da mensagem de Jesus.)

Guarde seus pensamentos!
124. (Um membro jovem da nossa equipe

ora:) Senhor, quero Lhe perguntar sobre es-
ses sonhos estranhos que tenho tido. Parecem
com os sonhos sobre ciúmes que eu costuma-
va ter, só que não tem a ver com ciúmes. O sen-
timento ruim, porém, é quase o mesmo — um
sentimento de mágoa, de ter sido maltratado,
mal-interpretado ou menosprezado. Acordo me
sentindo mal com alguém, pensando algo tipo:
“Como puderam fazer ou dizer algo assim?” Eu
os apelidei de “sonhos rancorosos”. Não são
nada inspiradores e, claro, me fazem questionar
se há algo errado.

125. Sei que tenho coisas no coração e na
cabeça que não são completamente puras ou
limpas. Tendo a ter ciúmes, a me comparar, guar-
dar rancor e murmurar. Mas, graças a Deus, na
vida real, as emoções que sinto, e certamente as
situações com que me deparo, não são nem de
longe tão ruins como nesses sonhos. Mas a
maneira como ajo nos sonhos me assusta.

126. Quando estava no banheiro esta ma-
nhã, orando sobre isso rapidamente, Você me
disse que eu não estava guardando os meus
pensamentos o bastante antes de dormir, por
isso estava mais fraco no espírito.  Sinto muito.
Sei que é verdade, que tenho começado a so-
nhar acordado, a fantasiar e a analisar as coi-
sas, ficando fora de sintonia com Você, deixan-
do de Me comunicar e de ficar fervoroso com
Você antes de dormir.

127. (Jesus fala:) Você é Minha querida e
gentil ovelhinha, mas às vezes age mais como
um carneiro obstinado. Você tem opiniões, idéi-
as e emoções fortes, e visto que o coração do
homem é naturalmente pecaminoso, é claro que
os pensamentos e as intenções de seu coração
não são totalmente puros, amorosos, altruístas,
de perdão e de doação. Você tende aos ciúmes e
à inveja, ao rancor e à vingança; também tende
a sentir pena de si mesmo, a resmungar e a se
queixar da vida.

128. Essas coisas, porém, não prevalecem

no seu espírito, porque coloquei o Meu Espírito
em você, e também o tenho ajudado a aprender
e crescer muito nos últimos anos, a ponto de a
luz em você vigorar bem mais do que a escuri-
dão. Na verdade, a escuridão é praticamente
insignificante. O poder do Inimigo, contudo, está
no temor, e ele quer fazê-lo temer e achar que
não ganhou realmente essas vitórias, que não
tem o bastante da Minha luz e Espírito em sua
vida; que na hora do vamos ver você não vai
dar conta; que se enfrentasse situações tão di-
fíceis como desses sonhos, reagiria mal e se
deixaria dominar por suas emoções e pela ira.

129. O poder do inimigo está todo no te-
mor, Meu amor, então o que você precisa fazer
é repreendê-lo, desafiá-lo e agarrar-se às Mi-
nhas promessas de que já o livrei e que conti-
nuarei a realizar e aperfeiçoar a Minha obra em
você.

130. Também deve fazer a sua parte para
proteger o seu canal espiritual, permanecendo
em sintonia Comigo e fervoroso. A noite é uma
das horas mais vulneráveis, um período que ten-
de a querer guardar para si em vez de Me entre-
gar, embora essa não tenha sido uma decisão
consciente. Você está em guarda durante o dia,
em sintonia, porque sabe que precisa permane-
cer assim por amor ao trabalho que realiza por
Mim, para que possa ter um canal claro para Me
ouvir e receber as Minhas orientações. Mas à
noite tende a baixar a guarda, considerando que
é o seu “tempo para si”, quando não precisa se
preocupar com ninguém nem com nada.

131. Ora, até certo ponto você precisa de
tempo a sós para orar, pensar e refletir, mas
deveria Me incluir até mesmo nesses momen-
tos solitários e de reflexão. Não deveria sim-
plesmente permitir que a sua mente se solte e o
leve a qualquer lugar, quer seja numa linda jor-
nada da sua imaginação, dos seus desejos e
sonhos de amor e vida, ou esquadrinhando e
analisando situações, tentando calcular as coi-
sas e analisar as pessoas, ou criando na sua
mente situações que acha que poderiam acon-
tecer na sua vida ou na das pessoas ao seu
redor. Não é para você se preocupar com essas
coisas, Meu amor, porque Eu cuido delas e es-
tão sujeitas à Minha vontade. Você pode orar e
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Me procurar quanto aos seus desejos e aspira-
ções, mas depois deve colocá-los nas Minhas
mãos e confiar em Mim.

132. O problema aqui não é você ter dese-
jos ou sonhos, aspirações ou fantasias, ou até
mesmo observar e pensar nas coisas e tentar
entender ou analisar os outros. O problema é
que você Me exclui nesses momentos e permite
que a sua mente carnal assuma o controle.

133. Sei que talvez considere injusto e que
sou “duro” demais com você por o estar ins-
truindo e treinando a não pensar em nada sem
Me incluir, a não ter nenhum momento “desli-
gado” em que possa simplesmente recolher-se
ao seu próprio mundinho. Faço isso porque pre-
ciso de você e que o seu canal esteja aprimora-
do e em sintonia. Você precisa ter condições de
Me ouvir claramente, não só para ajudá-lo na
sua vida e trabalho, mas até em preparação para
os dias por vir, quando a profecia se tornará o
seu principal meio de proteção e de orientação.

134. Tenho ampliado o seu vínculo com o
mundo espiritual e você tem ficado mais sensí-
vel e receptivo. Sendo assim, tem também que
estar mais em guarda, porque não são só os
Meus espíritos e as Minhas vozes que tentam
se comunicar com você, mas também as vozes
do lado escuro.

135. Se quiser ter forças para rechaçá-las,
tem que construir uma parede para impedir que
se manifestem. Esses momentos isolados na
sua mente e no seu raciocínio carnal, nos seus
pensamentos e nos desejos da carne — Me ex-
cluindo — abrem brechas nas suas defesas.
Abrem espaço para esses pensamentos de ran-
cor, ira, mágoa e ódio, e os permite crescer.

136. Não é sinal de perversidade ter um
pouco de confusão e escuridão na cabeça, por-
que faz parte da natureza humana. Assim como
todos pecaram, todos têm seus momentos con-
fusos e quando saem do caminho certo nos seus
pensamentos. Eu permito isso porque os faz cla-
mar a Mim e Me pedir ajuda para manter os pen-
samentos cativos. Cabe-lhe então Me clamar,
Me incluir na sua vida, pertinho do seu cora-
ção, e ficar ao Meu lado sem se desviar.

137. Você vai parar de ter esses sonhos
assim que resolver estar mais vigilante e em

oração e Me incluir sempre nos seus pensa-
mentos e momentos de descontração, em vez de
tentar manter esse cantinho de sua vida só para
você e Me deixar de fora. Não quero nem vou
ser excluído. Sou um Senhor e Marido ciumento
e quero você totalmente, e o terei todinho.

138. Conquanto continuar Me escolhendo,
continuarei exigindo cada vez mais de você em
relação à sua vida pessoal e padrão espiritual.
Mas também lhe darei e lhe confiarei cada vez
mais, para que, em comparação com isso, qual-
quer sacrifício lhe pareça pequeno. Eu te amo,
Meu amor, e tudo o que faço ou permito é com o
propósito de aproximá-lo mais e fortalecê-lo.

139. Esses sonhos são uma prova e podem
fortalecê-lo se você Me procurar em busca de
ajuda e orientação. Até mesmo no seu sonho
noite passada, embora estivesse cheio de ódio
e de rancor, ouviu a Minha voz mansa e delica-
da orientando-o e advertindo-o de que tal tei-
mosia e rancor não o levariam a lugar algum, e
que você tinha que se submeter e se entregar se
quisesse encontrar uma maneira de sair dessa
nuvem de escuridão e de depressão e permitir
que as pessoas voltassem a confiar em você e a
respeitá-lo. Então, embora o Inimigo e os seus
lacaios tentem usar as suas fraquezas, Minha
força em você é muito maior do que a sua natu-
reza pecaminosa, e sou mais do que capaz de
superar isso! (Fim da mensagem de Jesus.)

Aprendendo a gostar de lutar!
140. (Mamãe:) Você está se sentindo por

baixo? Segue-se um pequeno mas bom conse-
lho de Papai, recebido por uma pessoa no nos-
so Lar que estava desencorajada com um anti-
go problema de saúde: sua luta contra dores e
fraqueza nas costas.

141. (Papai canta:) Se você quer derrubar
o Diabo de uma vez, só comece a louvar!

Se você quer derrubar o Diabo de uma vez,
só comece a louvar!

Só comece a louvar o Senhor, não importa
o que aconteça.

Só comece a louvar o Senhor, não importa
o que aconteça!
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142. O louvor é a... vitória! Isso mesmo, o
louvor é a vitória! Não olhe para baixo — olhe
para cima! Não olhe para baixo, para o poço em
que o Diabo está tentando jogá-la; olhe para
cima, para o Céu. Mantenha os olhos na rosqui-
nha e não no buraco! Mantenha os olhos em
Jesus!

143. Ora, essa é a sua resposta! Louve o
Senhor! Louve o Senhor por tudo. E se Ele esti-
ver permitindo que você continue sofrendo com
a doença? E se você estiver se sentindo mal? E
se o problema nas suas costas estiver pioran-
do? E daí?

144. Vai desistir? Vai se render? Vai se
entregar ao maldito Diabo? Nunca! Mostre-lhe
que você nem começou a lutar! O que foi que
John Paul Jones fez? Seu braço estava pratica-
mente arrancado, seus homens sendo mortos,
seu navio afundando e quando o inimigo lhe
perguntou se ele estava pronto para se render,
o que foi que ele disse? “Tá bom, chega de so-
frer; claro, podem abordar.” Não! Ele disse: “Nun-
ca! NÃO! NÃO! NÃO! De jeito nenhum, não
vou me render! Não, não vou desistir!” Ele es-
tava disposto a afundar com o navio, de tanta
certeza que tinha de que estava do lado vence-
dor.

145. Você está do lado vencedor! Não de-
sista agora! Mostre ao Inimigo que não vai se
render, que está disposta a afundar com o na-
vio. Continue lutando! Deveria desistir quando
for mais atacada? Não! Tem que continuar lu-
tando! Quer aprender a amar a luta? Ora, então
lute! Lute! Lute com todas as suas forças! Lute
até o último fôlego. Deus adora um lutador.

146. Você é como o cara da canção que diz,
“Então no meio de uma batalha, você acha que
‘merece esse castigo’”, mas se não esperava ir
para a guerra, pra que entrou nesse exército mi-
nha amiga? Entrou porque estava disposta a
viver e morrer por Jesus! É isso o que fazem os
soldados cristãos. Eles vivem e morrem para o
Senhor. Não importa o que façam, fazem tudo
para o Senhor! Então que se dane o Diabo e
seus ataques à sua saúde. E daí? Continue lu-
tando e fazendo o melhor que pode! Continue
servindo Jesus. Se o Inimigo arrancar o seu bra-
ço fora, você ainda tem o outro e as duas per-

nas, certo? Encare as coisas dessa maneira!
147. O Senhor não quer afligir os Seus

filhos. Ele permite que sofram aflições por uma
razão. Ele não está relaxado, deixando-a passar
por tudo isso porque “merece”. Ele não está
pensando: “Ela é tão problemática e tem tantas
CPMs que nem Me importa o que venha a lhe
acontecer!” O Senhor te ama! Ele Se importa
com você. “O Senhor corrige o que ama, e açoi-
ta a qualquer que recebe por filho” (Heb.12:6).
Se Ele não Se importasse com você, a deixaria
fazer o que bem entende e você já teria acabado
num estado horrível há muito tempo!

148. Você não vê que é um pato vivo?! Você
é um pato vivo, que quer crescer no Senhor,
que ama o Senhor. Então, se quiser crescer, tem
de estar disposta a ser treinada, a aprender o
que precisa para fazer o trabalho que Ele a cha-
mou para fazer. São os ossos do ofício. “Não
estranheis a ardente prova que há de vir sobre
vós” (1Ped.4:12). O versículo diz prova, não é?
Mas a maneira como você recebeu primeiro, “o
ardente caminho” também se aplica! Às vezes é
um caminho de aflições, de provações e de ba-
talhas. Mas tem fim! Você vai chegar ao seu
destino e ganhar maiores vitórias. Então, não
desista, e não dê ouvidos ao maldito Diabo que
só quer desanimá-la.
. 149. É, ele tem usado artilharia pesada,
fazendo-a passar de novo por essas velhas bata-
lhas de sonhar acordada, e agora com essas
doenças e novas batalhas contra as quais nun-
ca lutou que são essas ondas de depressão e
de angústia. Mas agüentando firme pelo Se-
nhor! Fique firme, Meu bem!

150. Quando você ora e pede ao Senhor para
agir em sua vida, não devia ficar surpresa se
começar a ter um monte de batalhas. Pelo que
você orou recentemente? Para ser uma melhor
lutadora e gostar de lutar, certo? Então, bem-
vinda ao campo de batalha! Você orou e disse
ao Senhor que queria fazer mais progressos, e
que queria uma vitória sólida, que acreditava
que Ele podia livrá-la totalmente de algumas
dessas coisas. Por que então está surpresa pelo
Inimigo ter vindo como uma corrente de águas?
Você diz que nem sente vontade de orar por
essas coisas. Bem, de certa forma é compreen-
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sível. Se não agüenta o calor, é melhor sair da
cozinha! Se não está disposto a pagar o preço e
ir até o fim, não comece a edificar o prédio. O
que diz o versículo sobre contar os custos e se
certificar de que vai terminar o que começou?
(Lucas 14:28). Se for, vá até o fim!

151. Espero que esta conversinha a ajude a
ver que não deveria ficar surpresa com a quan-
tidade de batalhas que anda tendo, nem com mais
este fator agora, que são os problemas nas cos-
tas. Se estiver fazendo o que é certo, o Diabo
vai lutar contra você! Ele está combatendo
você! Está lutando contra você! Vai simples-
mente ficar aí como uma mosca morta e deixá-lo
te encher de porrada enquanto choraminga?
Levante-se e lute! Está por baixo e não conse-
gue se levantar? Dê-lhe um chute rápido onde
dói! Empenhe-se um pouco se quiser triunfar.
Você consegue!

152. “Ora, Àquele que é poderoso para vos
guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepre-
ensíveis, com alegria, perante a Sua glória, ao
único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo,
nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio
e poder, antes de todos os séculos, agora, e
para todo o sempre” (Judas 24-25). Amém?
Amém! Eu te amo! Continue lutando! (Fim da
mensagem de Papai.)

A importância de dar
uma paradinha

153. (Mamãe:) Quando estava passando o
seu tempo diário com o Senhor e lhe perguntou
sobre o dia, um membro da nossa equipe rece-
beu o seguinte:

154. (Jesus fala:) Mesmo que o dia de hoje
lhe pareça que vai ser longo e penoso, se segu-
rar as Minhas mãos posso fazer com que seja
mais fácil para você. Posso fazer com que flua,
dentro do Meu ritmo, e ajudá-lo a realizar o que
é preciso. Você tem andado muito ocupado ulti-
mamente, e foi bom ter dado uma paradinha a
noite passada. Fiquei feliz por você não só ter
tomado um tempo na Palavra e Comigo, mas
também porque parou à noite para caminhar um
pouco com alguém e para assistir a um filme.

155. Mesmo que haja tanto para fazer, você
não pode trabalhar na sua própria força ou na
sua própria carne. Dar uma paradinha mostra
que sabe que tem que ser obra Minha, que só
dando duro na carne não vai conseguir fazer o
necessário. Você está reconhecendo que a me-
lhor maneira de fazer as coisas é na Minha força
e no Meu ritmo — e isso significa obedecer às
Minhas leis para o amor e a vida, tomando tem-
po para descansar e passar tempo Comigo e
com os outros.

156. Por outro lado, trabalhar nas horas
em que você geralmente descansa ou relaxa
pode vir a ser obras e, sem perceber, você pode
ficar mais insensível no espírito, orgulhoso,
autojusto, e agir no braço da carne em vez de na
Minha força. Então, dar uma paradinha de vez
em quando não só é bom para lhe dar paz de
espírito e forças para continuar, mas também o
ajuda a lembrar que tem que ser Eu a realizar o
trabalho. Manifesta uma atitude de fé e de con-
fiança em Mim e no Meu plano e horário para as
coisas.

157. Isso não significa que nunca haverá
uma ocasião em que precise trabalhar em vez
de ter o seu costumeiro tempo de folga, mas
não deveria se tornar um hábito. Caso contrá-
rio vai começar a trabalhar na sua própria força
em vez de confiar que estou no controle, e que
sou Eu quem deve realizar a obra através de
você. (Fim da mensagem de Jesus.)


