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Minha querida Família,

COMO  sabem, no dia
19 de março os EUA

lançaram mísseis con-
tra Bagdá, seguido por
ataques aéreos e, logo
depois, as forças da co-
alizão mais 2 mil solda-
dos das forças especiais
australianas atacaram
por terra. Os combates
foram intermitentes por
três semanas, até a que-
da de Bagdá, quando
então diminuíram rapida-
mente. As forças iraqui-
anas se renderam ou de-
sapareceram antes de en-
cararem as forças ameri-
canas. Ainda ocorrem
conflitos em diversos lu-
gares.

2. As tropas da coa-
lizão tiveram, por alto,
140 baixas, e entre 300
e 400 soldados feridos.
Já no lado iraquiano as
baixas foram maiores.
Estima-se que milhares
de soldados e aproxima-
damente 1500 civis foram
mortos. Uma quantidade
muito maior foi ferida, e
foram tantos os interna-
dos que a Cruz Vermelha
parou de contar o núme-
ro de feridos.

3. Guerras são sem-
pre terríveis, causando
grande devastação e
morte. Papai expressou
o seu ponto de vista so-
bre o assunto na FIM 63,
e nesta BN vamos lhes

Em cima: iraquiano chora a perda de sua família, mortos acidentalmente por
tropas americanas.
Embaixo: esposa de soldado americano morto no Iraque chora por seu
marido.
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passar várias mensagens recebidas tanto do
Senhor quanto de Papai dois dias após o início
dos ataques.

4. Perguntamos ao Senhor o que Ele pensa
desta guerra, as conseqüências para o mundo
e qual o Seu conselho para a Família em geral e
como devemos orar pela situação. Incluímos nas
próximas páginas trechos dessas mensagens,
orando para que sejam esclarecedoras e os aju-
dem a testemunhar e também a saber como orar
por esta situação.

5. Continuaremos publicando o que o Se-
nhor nos disser sobre a situação no Iraque, à
medida que Ele falar, mas não precisam esperar
até nós ouvirmos o Céu. Por favor, fiquem em
contato com o Senhor, verificando com Ele para
verem como esses acontecimentos no Oriente
Médio poderiam vir a afetá-los pessoalmente e
como você e o seu Lar deveriam se preparar.

6. Deus os abençoe e guarde e faça de vo-
cês uma bênção para muitos dando amor e con-
solo, as Palavras, os conselhos e a ajuda do
Senhor.

O que o Senhor pensa dessa guerra
7. Antes de mais nada, pedimos para o nos-

so querido Marido nos explicar o que Ele pensa
desta guerra. Logicamente, sabemos que Ele
odeia guerra e a tomada de vidas. Pedimos-Lhe,
porém, que por favor nos explicasse a impor-
tância desta guerra e também, se possível, que
nos revelasse quaisquer outros ângulos desse
conflito do qual quisesse que tomássemos co-
nhecimento.

8. (Jesus fala:) Nem é preciso dizer que
nesta guerra nenhum dos lados está lutando
pela coisa certa nem está realmente preocupa-
do com os pobres e carentes. Os EUA estão
defendendo os seus próprios interesses, prin-
cipalmente querendo preservar o estilo de vida
do seu povo, que, apesar de ser invejado pelo
mundo, no geral se baseia na ganância e no
egoísmo. Chegou a tal ponto que os america-
nos acham que têm o direito de governar o mun-
do e monopolizar todos os seus recursos.

9. Saddam, no Iraque, podia ter dado a vida
pelo seu país, mas preferiu dar o seu país para
preservar a vida. Ele é egocêntrico e fez da sua
pátria o “seu” país, e não o país do seu povo.
Por um lado ele fez coisas boas, mas por outro
foi cruel e juntou as riquezas do país para si

próprio. Mesmo assim será que ele merece
ser atacado dessa maneira pelos EUA? Mere-
ce tanto quanto qualquer outro país no mun-
do. Será que um governo melhor surgirá das
cinzas? Não! Mais uma vez, ele não vai aju-
dar o povo, mas sim cuidar dos interesses do
novo mestre.

10. Querem saber no que vai dar essa guer-
ra? Ela vai acelerar o ritmo dos acontecimen-
tos do Tempo do Fim. Os EUA agora conquista-
ram o ódio de praticamente todo muçulmano do
mundo. Não que eles amem Saddam, mas sim
que consideram esse ataque contra ele um ata-
que contra o islamismo — e com razão. Isso se
deve ao fato de o discurso da liderança e da
imprensa americanas serem anti-muçulmanos e
anti-árabes. De modo que eles e os Dez Reis
odiarão a Prostituta.

11. Eles podiam ter dado uma chance à paz,
mas Bush só concordava com a paz nos termos
dele, e não quis negociar um acordo. Preferiu
um confronto, um conflito, uma conquista, de-
sejoso de mostrar ao mundo o poderio america-
no, para que nenhum outro atrevido tentasse
desafiar os EUA. A sua convicção “cristã” se
tornou um “espírito mentiroso” afetando a sua
mente e as palavras de seus conselheiros. E o
seu farisaísmo o fez abominável para a maioria
do mundo. Ninguém gostava de Saddam, mas
agora Bush o transformou em mártir.

12. Devido ao Meu amor pelos pobres e in-
defesos, preciso fazer com que essa guerra seja
o mais breve possível, para que sofram o míni-
mo possível. Sendo assim, permitirei que seja
uma guerra rápida. Então não fiquem esperan-
do uma grande derrota dos EUA com um gran-
de número de mortos. Não que eles não mere-
çam, mas no caso os pobres merecem viver em
paz e em segurança. Muitos dos pobres serão
beneficiados com toda essa situação. Recebe-
rão remédios, um bom saneamento, água potá-
vel e outras coisas essenciais. Mas os EUA não
podem se congratular por serem tão “bonzi-
nhos”, já que o povo iraquiano não dispunha
desses benefícios justamente por causa deles.
Na Guerra do Golfo os EUA destruíram muitas
dessas coisas e depois convenceram a ONU a
impor e manter sanções que evitaram que o povo
tivesse acesso a esses benefícios.

13. Os fomentadores de guerra vão pagar
pelos seus atos. Esperem para ouvir notícias dos
que iniciaram a guerra sendo terrivelmente afli-
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gidos de alguma maneira. Bush será humilha-
do. Mas vocês também precisam se lembrar
que ele é um homem que sinceramente acre-
dita que está agindo certo. Ele lê a Minha Pa-
lavra, mas entende tudo errado devido à sua
extrema autojustiça. Acha que está sendo gui-
ado por Mim, mas, como a maioria das pes-
soas na igreja, está totalmente enganado. Con-
tudo, se não estivesse, não seria presidente.

14. Bush com certeza não fez do mundo um
lugar seguro para os americanos, porque ago-
ra serão mais atacados do que nunca. Os ameri-
canos na Família devem evitar manifestar a sua
nacionalidade e ser mais discretos nessa ques-
tão. Melhor aparentar ser um europeu ou cida-
dão de qualquer outro país, mas vivo, do que
ser um americano morto.

15. Depois que os americanos vencerem,
terão oportunidade de provar, através de sua
administração do Iraque pós-guerra, se são
“bonzinhos” mesmo. No Japão, depois da II
Guerra Mundial, eles se saíram bem no geral,
mas muita coisa mudou desde então, e os ira-
quianos não têm a mentalidade dos japoneses.
No Afeganistão os americanos já fracassaram,

e o mesmo ocorrerá no Iraque, porque eles
estão atrás principalmente dos seus próprios
interesses.

16. E quanto às “armas de destruição em
massa”, vejam Bagdá em chamas depois de um
bombardeio americano e ataques de mísseis, e
perguntem quem tem tais armas. É o cúmulo
da hipocrisia acusar o Iraque de ter essas armas
terríveis, sendo que os EUA possuem o maior
arsenal bélico do mundo! E o aliado deles, Isra-
el?

17. Orem pela paz e para que a guerra ter-
mine rápido. Orem pelos pobres, e deixem os
agressores por Minha conta. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

G   G   G

18. (Jesus fala:) Tudo o que uma nação se-
mear, isso também ceifará. É uma lei espiritual
irrefutável estabelecida pelo Meu Pai. Não pos-
so deixar de atender às orações dos que sofrem
nas mãos dos opressores. Intervirei a seu favor
e em breve, rapidamente, para pagar aos EUA
em dobro. Será este por acaso um ato injusto e
sem misericórdia? Seria injusto e imisericor-

Iraquianos carregando um sobrevivente ferido do bombardeio americano ao centro de telecomunicações em Bagdá



4

dioso Eu não Me manifestar!
19. Deus não Se deixa escarnecer, e

tudo o que os EUA que se dizem “cristãos”
têm semeado, um dia ceifarão. A Mim per-
tence a vingança diz o Senhor; Eu retribuirei.
E será um testemunho para o mundo inteiro
de que Eu julgo reto juízo.

20. Até Satanás compareceu ao trono de
Meu Pai, acusando-O de ser injusto por não
estar julgando a Prostituta. Não por ele se pre-
ocupar com os palestinos e com todos os que
têm sofrido pelo fato dele próprio instigar aque-
les que os destroem, mas sim porque quer que o
seu reino se estabeleça logo. Por isso tenta
apressar os acontecimentos do Tempo do Fim,
para estabelecer o seu próprio reino, durante o
qual ele pretende destruir a Minha igreja e sub-
verter os Meus filhos.

21. Portanto agora, quando orarem, peçam
para que venha o Meu Reino e seja feita a Mi-
nha vontade na Terra como é no Céu. E “amém,
venha cedo, Senhor!” (Fim da mensagem de
Jesus.)

G   G   G

22. (Jesus fala:) São muitas as forças espi-
rituais que agem no mundo hoje em dia. E ago-
ra os espíritos de trevas se regozijam, pois acre-
ditam ter conquistado uma grande vitória por
terem conseguido começar essa guerra. Eles
planejaram e prepararam este momento para lan-
çar destruição e terror sobre o homem, e isto se
concretizou por causa das decisões do ser hu-
mano.

23. No entanto, fui Eu quem permitiu. Os
homens perversos vão de mal a pior, e precisam
encher o seu cálice de impiedade diante de Mim
e do mundo, para que, quando os juízos come-
çarem a cair, todos saibam que provêm de Mim.

24. O poder das suas orações ainda pode
prevalecer sobre as forças das trevas, pois elas
podem criar campos protetores ao redor dos
Meus filhos e das pessoas que se encontram
no meio desta guerra, que são os alvos dos
emissários das trevas.

25. Enquanto os governantes dessa Terra
formam conselhos contra os outros governan-
tes e proclamam sua compaixão e intenção de
liberar o povo desses países, os demônios de
guerra e os demônios que direcionam essas ar-
mas não se preocupam com a vida dos go-
vernantes, mas estão interessados em tirar a

vida do povo, dos Meus filhos. Eles sabem
que os governantes podem lhes proporcionar
mais oportunidades de causar destruição.

26. E, no entanto, o Meu poder e o de
suas orações agirão a favor de Meus fi-
lhos para protegê-los das forças espirituais
que querem prejudicá-los através dessa guer-
ra. Eu protegerei os que Me pertencem, quer
se chamem cristãos quer muçulmanos, e nin-
guém nem nenhum espírito os tirará das Mi-
nhas mãos! Serão Meus para sempre, quer
permaneçam na Terra durante este período,
quer venham para casa, no Céu, para habita-
rem Comigo. Mas precisam orar por essas
pessoas que são seus irmãos no espírito, pe-
dindo que Eu os proteja de homens e espíri-
tos ruins, e do ódio e do desejo de vingança.
Esta é a incumbência que lhes dou.

27. Eles estão fazendo jogo duplo para ob-
terem os resultados que desejam. Não existe
um culpado ou um inocente. Ambos foram ins-
trumentos de Satanás para produzir essa guer-
ra, e foi a perversidade do coração do homem
que a causou, foi a iniqüidade dos corações
que não se submetem a Mim, à Minha vontade,
à Minha Palavra e aos Meus caminhos.

28. Tudo ocorre devido à arrogância de um,
à insubmissão de outro; a ganância de um e o
egoísmo de outro; a cegueira de um e a inflexi-
bilidade de outro — e todas essas coisas em
alguns dos envolvidos no conflito! Tudo isso é
resultado do pecado no coração do homem e de
sua profunda impiedade. Não adianta muito
apontar o dedo ou procurar o culpado, porque
a culpa num certo sentido é de toda a humani-
dade, justamente por causa do pecado no cora-
ção das pessoas.

29. É preciso encontrar a solução, a única
solução, Eu, a Minha Palavra, a Minha Salva-
ção e os Meus caminhos que o homem desde-
nhou. É nesses momentos, quando o Inimigo
aparentemente adquiriu um grande controle
sobre as ações dos homens, que, se Eu for le-
vantado, atrairei ainda mais pessoas a Mim,
porque o contraste entre luz e trevas, entre os
pacificadores (que serão chamados filhos de
Deus) e os fomentadores de guerra (que são de
seu pai, o Diabo) se tornará ainda mais nítido!

30. De modo que as pessoas se vêem obri-
gadas a tomar uma decisão, a assumirem uma
posição a favor de um dos lados. E o que
decidirem hoje abrirá caminho para as suas
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decisões amanhã, quando o Diabo surgir na
sua glória entre os homens. De acordo com
essas decisões é que serão justificados ou
condenados quando eles estiverem diante de
Mim.

31. O Inimigo procura os filhos dele e Eu
procuro os Meus, e mesmo que pareça que as
forças das trevas estão levando vantagem atu-
almente, a sua derrota é garantida, bem como a
sina de todos que as seguiram. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

G   G   G

32. (Jesus fala:) Em muitos aspectos Eu
estou usando esta guerra para levar países e
chefes de estado a uma decisão, com base na
qual os julgarei. Estou alinhando as nações em
preparação para o Fim dos dias que em breve
virá sobre vocês, e elas serão julgadas ou re-
compensadas de acordo com as suas decisões.

33. Odeio ver vidas se perdendo e a obra
dos americanos orgulhosos. Mas não temam,
pois tudo o que o homem ou uma nação semear,
isso também ceifará, e o Meu juízo tarda mas
não falha. Não se preocupem, porque Bush não
ficará impune com esta agressão. Em breve pa-
gará o preço que defini para ele e seu país, pois
a sua iniqüidade não foi ignorada por Mim, e
fede nas Minhas narinas.

34. Recompensarei o mal com o mal nos
EUA, e eles sofrerão pelos seus pecados. Cada
pessoa está sendo julgada de acordo com a
maneira como encara esta guerra, se a aceitar e
concordar com ela, ou se tomar uma postura
contra ela. Abençoarei os que protestaram con-
tra ela e que oram militantemente para que aca-
be — tanto nos EUA como em outras partes do
mundo.

35. Orem pelos inocentes e pelos Meus
pequeninos que Me amam e Me temem. Orem
sem cessar por aqueles que estão sofrendo por
causa do orgulho de um homem e de uma na-
ção.

36. Bush cobiça o petróleo e o poder, e bus-
ca o que ele acha que lhe é de direito, mas não é.
Ele não tem o direito de fazer o que está fazen-
do, e a maioria das pessoas no mundo percebe
isso. Como Eu disse, estou alinhando as na-
ções a favor ou contra, e serão julgadas ou re-
compensadas de acordo com isso. (Fim da
mensagem de Jesus.)

G   G   G

37. (Ajudante espiritual fala:) Está es-
crito: “Não matarás”, e “não darás falso
testemunho”. Os líderes americanos es-
tão fazendo as duas coisas, e a maioria
deles sabe disso. E também está escrito: “Não
cobiçarás a casa de teu vizinho nem nada que
lhe pertence” ou, no caso da guerra, “o pe-
tróleo do teu vizinho”, que é o que também
interessa aos líderes americanos. É claro que
eles sabem que precisam tomar cuidado com
isso, para que os outros países não se mani-
festem muito. Seja como for, eles querem essas
coisas, é o que desejam, e na sua ganância e
cobiça por mais poder e controle do petróleo,
realizaram essa guerra.

38. Muitos cristãos americanos acreditam
que é o seu dever perante Deus ajudarem a pro-
teger Israel, a “Terra Prometida”, o “povo de
Deus”, e que é isso que estão fazendo. E, infeliz-
mente, farão qualquer coisa para atingir esse
objetivo, de modo que se tornam ainda mais
farisaicos, achando mais ainda que estão obe-
decendo a Deus e lutando em Seu nome. As
pessoas com convicções religiosas erradas —
como no caso do apóstolo Paulo quando ainda
era Saulo — são as mais difíceis de mudar. —
Só se cair um raio em suas cabeças.

39. Ainda assim, a oração tem poder e pode
mudar os caminhos do homem, por isso esta-
mos lhes pedindo que continuem orando. O Se-
nhor trabalha com milagres e pode fazer uma
reviravolta na vida das pessoas. Pode abrir seus
olhos no espírito para que vejam os demônios
de guerra e de ganância, concupiscência e co-
biça. Deus pode abrir os seus olhos para que
vejam o que Ele quer, então nunca é tarde de-
mais para orar, nem cedo demais.

40. A oração é a verdadeira guerra que Deus
quer que os Seus filhos travem, porque ela age
no plano espiritual, onde se encontra a verda-
deira realidade. É nesse plano que se trava a
verdadeira guerra da qual Ele quer que os Seus
filhos participem como soldados — soldados
de oração. Avante, soldados cristãos! Lutem na
esfera da oração. “Acionem as chaves e o po-
der delas, e depois recuem e vejam-Me lutar, diz
o Senhor.” (Fim da mensagem do ajudante es-
piritual.)
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G   G   G

41. (Jesus fala:) Odeio guerras e toda
a destruição, sofrimento e desolação que
causam. Mesmo depois que as armas silenci-
am-se, a guerra continua, pois os seus efeitos
horrendos persistem às vezes por muitos e
muitos anos. O conflito entre exércitos no
campo de batalha é apenas uma pequena par-
te da guerra em si, porque a verdadeira guer-
ra continua, através do sofrimento e da des-
truição que ela própria criou, despedaçando
vidas e países. Não importa quem ganhe ou
perca, não importa que país seja derrotado,
muitas coisas nunca mais serão as mesmas.

42. Mas mesmo com tudo isso o homem
recusa-se a se submeter, e praticamente toda
geração no decorrer da história se envolveu
em guerras e teve participação na destruição
causada por elas. A guerra é uma das grandes
armas do Diabo para aniquilar o homem e con-
trolá-lo através de ódio, violência, dissensão e
inveja. E tudo com o propósito de escravizá-lo e
destruí-lo.

43. Eu sou contra todas as guerras e con-
tra tudo que causa sofrimento e dor à humani-
dade. Mas só posso implorar ao homem. Criei
um lindo mundo no qual ele pode viver e lhe
dou tudo o que precisa e deseja. Mando a chu-
va e o sol a todos os homens, tanto bons quan-
to maus. Ofereço-lhe a salvação e a vida eterna,
mas não posso privá-lo do livre arbítrio, da sua
liberdade de optar pelo caminho que segue.
Mesmo que parta o Meu coração, não posso
impedi-lo.

44. Muitas pessoas logo Me acusam pela
guerra e por todo o sofrimento, indagando-se
como é que um Deus justo poderia permitir tais
coisas. Mas a concupiscência que leva à guerra
não provém de Mim, mas sim do coração da-
queles que não Me conhecem, que não se sub-
metem a Mim ou que, no seu desejo por poder,
posse material, controle ou destruição, se en-
tregam ao Maligno. As guerras são resultado
dos desejos do homem e de suas decisões. Eu
até posso usar os males gerados por essas guer-
ras para aproximar as pessoas de Mim, apesar
de odiar o sofrimento e a dor causados.

45. Não importa a nacionalidade, a criação
ou a raça: o coração do ser humano é igual no
mundo inteiro. Muitas vezes vocês tomam co-
nhecimento das guerras de maior porte, mas são

tantas as guerrinhas sendo travadas em dife-
rentes lugares, entre países, entre classes e
entre famílias. Há tanto sofrimento, dor e ago-
nia, mas nada disso é obra Minha!

46. Dei ao ser humano a vida e um mundo
maravilhoso onde viver, dei-lhe a salvação e a
vida eterna. Basta ele querer e aceitar. Cada
um tem que tomar a sua própria decisão, pois
no final cada um terá que encarar a Deus e res-
ponder pelos seus atos. Essa é a liberdade de
escolha concedida a cada pessoa na Terra. (Fim
da mensagem de Jesus.)

G   G   G

47. (Jesus fala:) Guerra é fruto da concu-
piscência e do orgulho de pessoas que querem
provar a sua superioridade. Guerra é ódio e é
um inferno na terra; é a manifestação do mal e
uma expressão física do orgulho, que é um pe-
cado espiritual.

48. Esta guerra é fruto e manifestação do
orgulho dos poderosos, alguns conhecidos e
muitos desconhecidos, visto que agem nos bas-
tidores. Esses poderosos não Me entregaram
seus corações ou orgulho, portanto defendem
esse orgulho e travam essas guerras. Tanto
Bush quanto Saddam são fantoches nas mãos
daqueles que realmente estão no poder. Ambos
estão sendo usados pelos verdadeiramente
poderosos que governam o mundo, e vão cair.
Não importa o resultado da guerra, ambos vão
perder, porque aqueles que se encontram nos
bastidores,  manipulando as situações, é que
vencerão.

49. Saddam não está sob o controle direto
de ninguém, e essa é uma das razões por que os
poderosos estão zangados com ele e com o seu
país. Não estou Me referindo aos que exercem
controle sobre ele, mas sim sobre os que con-
trolam a situação em si. Existem aqueles que
instigaram os EUA para serem inflexíveis com
Saddam, mesmo quando ele queria conciliação,
e outros que impossibilitaram Saddam de con-
cordar com as várias exigências que lhe foram
feitas, fazendo com que fossem inatingíveis. Há
os que tornaram a invasão inevitável, não im-
porta o que Saddam e os iraquianos dissessem
ou fizessem, cedessem ou liberassem. De modo
que Saddam foi forçado a assumir o papel que
lhe foi designado pelos titereiros.

50. Neste caso, o que incita as forças que
estão agindo é o amor ao dinheiro, que é a raiz
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de todo o mal. O Iraque é rico em recursos
naturais, podendo garantir muita riqueza e
poder aos que estiverem no poder. É um país
estratégico numa região tão rica mas que re-
siste ao controle. Mas se eles tiverem um fir-
me domínio sobre o Iraque, além de conquis-
tarem muita riqueza e poder, teriam uma boa
entrada numa região que tem resistido ao con-
trole exterior. De qualquer maneira esses ma-
lignos nos bastidores vão sair ganhando. Há
pouca esperança de convencer os que se en-
contram no poder a mudar de rumo ou de os
fantoches serem convencidos a se humilha-
rem e abrirem mão do seu orgulho.

51. Quem sai perdendo são os pobres, os
mansos e os inocentes, pois estão presos no
meio da loucura e vão sofrer a dor, a agonia,
perdas e mortes. Vão ficar desolados, e ser pri-
vados das necessidades básicas para viverem
e protegerem suas famílias. São essas pessoas
que precisam de suas orações, de orações que
cheguem aos céus e que retornem à Terra, mani-
festando-se em suas vidas.

52. Posso realizar milagres de proteção
para muitos, e realizarei. Consolarei e ajudarei
as pessoas a verem que o Meu Espírito de amor
está sempre ao seu lado. Aquelas que não se
entregaram ao mal, ao ódio e ao orgulho, recor-
rerão ao amor, à verdade e à esperança, pois só
lhes restará isso. Orem para que todos procu-
rem o amor, a verdade e a esperança de espírito,
e que não se entreguem ao mal, ao ódio e ao
orgulho, que prevalecem tanto durante uma
guerra. (Fim da mensagem de Jesus.)

G   G   G

53. (Jesus fala:) Bem-aventurados os paci-
ficadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz e a
defendem, os que se empenham em viver de
acordo com o amor e com a paz que preguei. Os
que têm sede de sangue e que fomentam guer-
ras são amaldiçoados. No entanto, fazem parte
do Meu plano e da Minha vontade, por isso
permito que encham o seu cálice de iniqüidade,
para que Eu possa recompensá-los de acordo
com os seus atos.

54. Bush não passa de um fantoche, um
instrumento. Ele está lutando por algo que vai
decidir o seu destino. Plantou vento e vai co-
lher tempestade e ser julgado. Ao proclamar a
sua bondade e promover a sua justiça, ele fi-

cou cego para a verdade. Não percebe que
vai ser enforcado com a corda que preparou
para destruir o seu inimigo.

55. É triste ver alguém que se diz cris-
tão ter os olhos vendados assim pelo Ini-
migo, e o seu final será pior do que o iní-
cio. Como ele conhece a verdade — mas a
rejeitou — e sabe o que é certo, receberá maior
juízo do que aqueles que não Me conhecem e
seguem os seus caminhos ímpios. Nos dias
por vir, os supostos cristãos se manifestarão
mais e, na sua ilusão, se tornarão cegos guias
de cegos. Eles é que cuspirão descaradamen-
te na Minha face, pois não adoram a Mim,
mas sim a si mesmos e aos seus falsos deu-
ses e ídolos.

56. Essa terra aparentemente fraca e po-
bre e o seu líder (Saddam) que desafiou os EUA
está sendo usada por Mim para colocar o mun-
do contra essa grandiosa nação prostituída. Ele
defenderá as suas convicções até o fim, enfren-
tando os EUA sozinho até o Meu plano ser rea-
lizado. Até mesmo ele tem sido usado para cum-
prir o Meu plano e realizar o Meu desígnio nes-
tes Últimos Dias.

57. Os inocentes que sofrem encontrarão
alívio e refúgio nos Meus braços, e passarão a
Me conhecer no Meu grandioso Reino. Existem
muitos mais que colocarei no seu caminho para
guiarem a Mim, para os consolarem e curarem.

58. Esta Guerra vai fazer o mundo inteiro
odiar os EUA e o que eles defendem, e vai dimi-
nuir, em vez de aumentar, o seu poderio. No en-
tanto, aumentará o poder dos que agem nos
bastidores, aqueles perversos que buscam con-
quistar os resquícios de poder que ainda exis-
tem no mundo. A partir daí eles terão todo o
necessário para lançar o seu maligno plano, que
é iniciar a derradeira Ordem Mundial! Dissimu-
lados como são, eles maquinam o seu jogo du-
plo, tendo já enganado o mundo a respeito de
suas astutas artimanhas.

59. Não se atribule o seu coração. Não te-
mam o que está por vir, pois cuidarei dos Meus
filhos e só permitirei o que servir para avançar a
Minha causa e cumprir o Meu propósito. Está
tudo nas Minhas mãos e dentro da Minha von-
tade. Apesar de vocês terem orado contra esta
guerra e Eu não querer que os inocentes so-
fram, essa orgulhosa nação [EUA] não vai re-
cuar de jeito nenhum.  Nenhum dos dois paí-
ses vai ceder, e essa guerra causará muita tri-
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bulação e sofrimento, mas também será mais
um passo em direção ao Fim.

60. Os que morrerem estarão melhor
do que os que sobreviverem, pois virá um
período terrível para o mundo. Orem por to-
dos os inocentes, até mesmo pelos soldados
americanos que vão para a guerra achando
que estão fazendo o bem. Eles são vítimas
cegas, foram enganados e postos ali para mor-
rer e para matar. Para muitos o exército foi
uma saída, e não entendiam inteiramente o
preço que teriam que pagar.

61. Orem por aqueles que sofrem nas
mãos de ditadores cruéis, os que são con-
siderados superávit populacional, descar-
táveis. Orem para que sejam libertados ao
virem para o Meu Reino, ou para que Eu lhes
supra uma saída. Saibam que conquistarei uma
grande vitória com tudo isso, pois mesmo que
o Inimigo pense que ele está no controle, sou
Eu quem o controla, e as ações dos homens
serão permitidas apenas se coadunarem com
o Meu perfeito plano. (Fim da mensagem de
Jesus.)

G   G   G

62. (Jesus fala:) Por acaso Eu não dis-
se que “ouvirão de guerras e de rumores
de guerras, mas não vos preocupeis, pois
essas coisas precisam vir mas ainda não
será o fim?” Então alegrem-se, pois tudo isso
tem que acontecer. Não se alegrem com o
que está acontecendo, pois a guerra é um
horror que demonstra a que condição o ho-
mem pode chegar. Alegrem-se, porém, por-
que ela define mais um passo em di-
reção ao Fim.

63. Vocês são os Meus filhos
mais amados, e se confiarem em
Mim, cuidarei de vocês. Se invo-
carem o poder das chaves, se forem
obedientes, submissos e tiverem fé,
Eu os cercarei com os Meus anjos,
que os protegerão e guardarão em
todos os seus caminhos. Esta guer-
ra é apenas um dos muitos riscos e
perigos que vocês correm atualmen-
te nesse período de angústia no mun-
do. As chaves, porém, lhes dão po-
der sobre tudo.

64. Os EUA são o país mais
soberbo que existe, e no seu or-

gulho até travam guerras em nome da paz.
Eles hoje têm muito poder no mundo por causa
da sua força militar e financeira, então podem
fazer o que querem e convencer outros paí-
ses a os seguirem. Só que esse orgulho e ar-
rogância irritam e exasperam muitos outros
países, e essa guerra só vai causar mais divi-
são entre os governos do mundo.

65. E essa divisão precisa ocorrer ago-
ra, para os governos verem que sozinhos
não têm condições de unir o mundo como
querem. Eles desejam a união, e por um tem-
po acharam que a riqueza e o poder america-
nos trariam isso, mas agora percebem que
essa não é a resposta que procuravam. Vo-
cês, Meus filhos, sabem que é outro quem
dará a suposta solução, e esse alvoroço e ci-
são entre diferentes governos é mais um pas-
so nessa direção.

66. Os mercados financeiros continuarão
cada vez mais instáveis. Essa guerra vai custar
muito aos EUA em termos econômicos, e a per-
da de confiança do resto do mundo vai causar
uma divisão ainda maior no setor financeiro e
nos assuntos políticos. Mais uma vez, esse é
apenas mais um passo na seqüência de even-
tos que vocês presenciarão.

67. Deveriam orar contra essa guerra e
contra todos os males que ela vai causar. Deve-
riam orar pelos pobres no Iraque e no Oriente
Médio que mais sofrerão com ela, e Me pedir
para conter o Inimigo por mais um tempinho.
Saibam, porém, que isso faz parte do Meu plano
e que é o próximo passo para ajudar a trazer os
acontecimentos do Fim.
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68. Continuem Me buscando e utilizan-
do o poder das chaves. São elas que vão ori-
entá-los e ser a arma que vai protegê-los nes-
ses períodos de dificuldades. Olhem para o
alto, pois a sua redenção se aproxima! Dei-
xem-se consolar por essas palavras e passar
a ter visão do que está por vir. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

Como esta guerra vai afetar o mundo
69. (Jesus fala:) Esta guerra é um evento

de grande importância, pois através dela per-
mitirei que diferentes forças e personalidades
se projetem. Vocês presenciarão mais um ato
nesta grandiosa peça do Tempo do Fim, com
novos personagens e alguns antigos, causan-
do um arregalar dos olhos daqueles que não
discerniram os sinais dos tempos.

70. Este é o princípio do fim para os EUA,
pois a partir de agora começarão a cair política
e economicamente. A sua influência em ques-
tões internacionais diminuirá bastante e esta
situação criará um vácuo que será preenchido
por outros participantes.

71. Em breve vocês verão um novo líder no
cenário mundial, o qual cativará e conquistará
a muitos, gerando uma certa paz e criando uma
certa estabilidade no Oriente Médio. Mas será
apenas por um tempo, pois ele acabará tendo
que exigir obediência de Israel, o que causará
ainda mais alvoroço. Ele virá a colocar o seu
palácio entre os mares, em Jerusalém, como foi
profetizado na Minha Palavra. Ele não vai for-
çosamente viver ali, mas terá uma grande influ-
ência na região, e tanta força que as nações
anuirão à sua vontade.

72. Meus amores, esta guerra marca o fim
da América e a ascensão do AC e do seu vindou-
ro governo mundial. Preparem-se, pois lhes res-
tam poucos dias. Está às portas. Trabalhem en-
quanto é dia, porque virá a época quando não
terão liberdade para ministrarem às massas como
podem fazer hoje! (Fim da mensagem de Je-
sus.)

G   G   G

73. (Jesus fala:) A guerra criou uma gran-
de animosidade em relação aos EUA, e ainda a
aumentará. Eles vão pagar por estarem se iso-
lando do resto do mundo. Serão muito odiados,
e até para aqueles que antes conseguiam dife-
renciar o povo do governo americano, ficará

mais difícil ver a diferença.
74. Haverá retaliação e tentativas de

retaliação. Alguns farão o que puderem para
atacar os EUA e os americanos no mundo todo,
tornando esse período perigoso para os ame-
ricanos. Os membros da Minha Família que
são de nacionalidade americana e que se en-
contram no exterior precisam ter mais sabe-
doria, ser mais cautelosos e andar em mais
oração do que nunca. E até mesmo os que se
encontram nos EUA precisam tomar muito
cuidado e orar bastante.

75. Eu posso proteger os Meus filhos,
e os protegerei, mas também julgarei os
EUA como um todo. Eles não deram ouvidos
às Minhas advertências e se enredaram tanto
no materialismo e no egoísmo, e ficaram de
tal forma egocêntricos e arrogantes, que são
agressivos e atacam os países menores e mais
fracos que os ofendem ou constrangem, ou
aqueles que por algum motivo desejam domi-
nar ou controlar.

76. Não pensem que os EUA estavam sendo
justos, se vingando legitimamente e tentando
corrigir os erros cometidos por Saddam — as
suas “iniqüidades”. Ele era culpado de muitos
males, e derramou muito sangue, por essas coi-
sas será julgado. Mas muitos outros governan-
tes no mundo já fizeram o mesmo ou até pior, e
alguns continuam fazendo. E os EUA não que-
rem tirar essas pessoas do poder nem dominar
seus países. Apenas usam essa capa de supos-
ta bondade e justiça para invadirem e conquis-
tarem, mas estão cheios de hipocrisia, pois eles
também têm que prestar contas de muito san-
gue que têm nas suas mãos. Embaixo dessa capa
vejo as vítimas de Hiroshima e Nagasaki, os
milhões mortos no Vietnã e no Sudeste Asiáti-
co, e as centenas de milhares de iraquianos
mortos na primeira Guerra do Golfo ou devido
às sanções. Vejo também marcas de sangue de
centenas de anos atrás, quando eles massacra-
ram os índios, pois os EUA sempre foram san-
guinários.

77. É verdade, Saddam tinha que ser julga-
do e Eu o julgarei, como farei com todos os per-
versos. Mas não transferi aos EUA o Meu direi-
to de julgar, pois eles também serão julgados
por muitas coisas, e são ainda mais culpados,
pois tinham a Minha Palavra e receberam mui-
tos avisos, de modo que têm mais responsabili-
dade e terão que prestar contas ainda mais. Por
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isso são dignos de muitos açoites, pois sabem
o bem que devem fazer mas fizeram o mal,
portanto julgarei esse país e os seus líderes.
A Minha justiça tarda mas não falha. Só por-
que vocês não vêem os juízos imediatamente
não significa que Eu não vá julgar. Eles estão
enchendo rapidamente o seu cálice de iniqüi-
dade.

78. Os Meus filhos na Família nos EUA
não correm tanto risco quanto os que es-
tão tão em território hostil no exterior ou
entre pessoas que os odeiam só porque são
americanos. Mas mesmo assim existe um
perigo, porque haverá retaliação, e essa guer-
ra produzirá terrorismo contra americanos no
mundo todo e contra os próprios Estados
Unidos, que estão criando terroristas.

79. Portanto, estejam em oração e to-
mem cuidado! Banhem tudo o que fizerem
em oração e Me consultem sobre cada passo
e cada coisa que forem fazer. Eu os guardarei
e protegerei, mas precisam Me ouvir. Dessa
forma posso protegê-los do mal e nenhuma
das pragas que lançarei sobre os egípcios se

aproximarão de vocês.
80. Quer estejam nos EUA ou em ou-

tro lugar, sua maior segurança é estarem
em oração e perto de Mim, Me consultan-
do a cada passo, para Eu poder orientá-los e
tirá-los do perigo. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

G   G   G

81. (Jesus fala:) Essa guerra vai gerar
muita hostilidade contra os americanos e
os EUA, com mais ameaças de bombas e ati-

vidades terroristas contra os EUA e seus ci-
dadãos. Isso apertará a segurança no mundo
todo. Em aeroportos, prédios governamentais
ou marcos históricos e em outros lugares fre-
qüentados por americanos ou para onde via-
jam, a investigação será muito mais intensa,
principalmente no caso de alguém que tenha
a mínima aparência árabe ou pareça suspeito.

82. Quanto mais ameaças forem fei-
tas contra os EUA, maior será a vigilân-
cia. Vai gerar um círculo vicioso, porque exis-
tem pessoas que pretendem aproveitar qual-
quer atividade terrorista para espionar ainda
mais a vida de seus cidadãos.

83. Esta guerra vai mudar as coisas, e vo-
cês deveriam orar para Eu deter a mão daque-
les que desejam usar tudo isso para impor o
seu plano de vigilância. Depois que os EUA e
outros países ocidentais começarem a impor
mais vigilância, mais leis restritivas e mais medi-
das de segurança na vida dos seus cidadãos,
outros países adotarão essas mesmas medidas,
ou os seus governos usarão isso como pretex-
to para exercerem mais controle sobre o povo.
Então orem para a situação continuar aberta e
fácil para a Minha Família continuar trabalhan-
do nos muitos lugares onde se encontram. Orem
para que Eu não permita que esta guerra se ra-
mifique muito. Meus filhos, se pedirem, posso
lhes dar mais tempo para continuarem divulgan-
do a Minha verdade nos quatro cantos da Ter-
ra. Eu os protegerei e suprirei para vocês, mas
precisam clamar isso em oração. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

G   G   G

84. (Jesus fala:) Os outros países estão
rapidamente deixando de sentir pena dos EUA
por causa do que aconteceu no dia nove de se-
tembro de 2000, já que agora estão sofrendo
coisas muito piores do que aconteceu lá. Ou-
tros países sempre consideraram os EUA um
país orgulhoso e arrogante, apesar de muitos
respeitarem seus cidadãos, mas agora vão co-
meçar a menosprezá-los, considerando-os res-
ponsáveis pelas atrocidades que estão ocor-
rendo.

85. Os americanos são tidos como um povo
que vive uma outra realidade do resto do mun-
do, pois acham que podem fazer o que bem en-
tendem com quem bem entenderem, não impor-
ta a opinião dos outros países. Muitos dos meus
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filhos são cidadãos americanos, portanto pre-
cisam tomar cuidado com a impressão que
dão quando testemunham. Como Eu já disse,
não desejo que os Meus filhos tomem uma
postura política, mas é muito importante re-
conhecerem as atrocidades sendo cometidas
pelo seu país e se posicionarem contra elas.
Existe muita gente nos EUA que é contra essa
guerra e se manifesta, até pessoas que não
Me conhecem. E quanto mais vocês, Meus
filhos, deveriam se manifestar com sabedoria
contra a guerra, de acordo com a Minha ori-
entação, ministrando a verdade aos que tive-
rem ouvidos para ouvir!

86. As coisas vão começar a ficar difíceis
para aqueles que viajam bastante, principal-
mente dentro dos EUA, um país supostamente
livre, e não vai demorar muito para as autorida-
des começarem a “cair em cima” não só de mi-
norias raciais, mas também de fanáticos religio-
sos. A meta do AC é justamente colocar todos
dentro de um molde e fazê-los suspeitar dos
vizinhos, procurando qualquer coisa que talvez
fuja ao padrão ou que pudesse ser uma organi-
zação terrorista.

87. Muitas pessoas nos EUA são iludidas e
pensam que vão ser favorecidas por mais es-
quemas de segurança e por um maior controle.
Elas estão cegas no espírito, e muitas tão ab-
sortas na sua própria vida, que nem conseguem
ver o quadro maior, e muitas das que vêem esse
quadro se sentem incapazes de mudar coisa al-
guma, então nem se dão ao trabalho.

88. Esta guerra é um prelúdio da guerra
mental por vir e que já existe. As pessoas estão
ficando insensíveis, sem consciência como ti-
nham antes, entretidas pela mídia e engolindo
tudo que ela lhes passa. Eu lhes disse que ha-
veria guerras e rumores de guerras antes da
Minha vinda, e tudo isso está se cumprindo.
Mas não se preocupem, porque tudo isso tem
que acontecer.

89. Querida Família, que esses aconteci-
mentos sirvam para despertá-los. Os que mo-
ram no Ocidente não se deixem iludir pela paz e
segurança que existe, achando que “eles são
fortes, estão certos e vão vencer”. Eu disse na
Minha Palavra que a Babilônia será destruída, e
isso se cumprirá. O seu cálice está transbordan-
do e o mundo está se afogando no sangue que
cai de seu cálice. Os seus males poluíram toda a
Terra e a sua perversidade alcançou os quatro

cantos.
90. Incitarei as pessoas em terras dis-

tantes para combaterem essa poluição e
destruírem sua influência. Aquilo que a
Babilônia considerava o seu maior sucesso:
filmes, música, shows de televisão e a mídia
— tudo que atrai o resto do mundo e os faz
desejar os seus bens, manjares e modo de
vida, também ajudará a causar a sua queda. O
seu próprio povo tem se melecado nessas
coisas e se empanturrado com elas a ponto
de a sua visão estar anuviada ou eles terem
caído no sono. A maioria das pessoas não
percebe o mal que sobreveio ao seu país e
não consegue fazer nada para salvá-lo.

91. Mas Meus filhos, a vocês dei a verdade.
A sua visão não está anuviada, pois Eu a au-
mentei para que consigam ver tudo isso antes
que aconteça. Olhem agora, pois lhes digo que
verão se cumprir a sua esperança. Em breve
vocês não precisarão mais aceitar certas coisas
por fé, porque elas se cumprirão!

92. Algumas pessoas nos EUA também dis-
cernirão os sinais e tentarão se manifestar
contra o que está acontecendo, mas para mui-
tas não haverá mais saída, será tarde demais.
Antes do fim propriamente dito, nos EUA have-
rá uma grande colheita dos que Me buscam.
Mas não vai ser fácil, já que o coração de mui-
tos terá se esfriado.

93. Mas não temam, Meus amores, porque
se tiverem sido fiéis em usar as novas armas
que lhes dei, ficarão firmes como Minhas tes-
temunhas do Tempo do Fim. Não temam o que
está por vir, pois têm se preparado para isso, e
terão as armas necessárias para travar as bata-
lhas.

94. Não engulam as mentiras do Inimigo
de que tudo continuará do mesmo jeito, porque
as coisas vão mudar e esta guerra será o cata-
lisador. Vai ocorrer uma transferência de alian-
ças e de acordos nos bastidores entre antigos
inimigos que passarão a ter um inimigo maior
em comum: os EUA. Grande parte disso ocorre-
rá por trás de portas fechadas e só será revela-
do por ocasião do próximo catalisador: a que-
bra. Aí o resto do mundo começará a cortar rela-
ções com os EUA para não afundarem com eles,
e acabarão indo parar nos braços salvadores
do governo mundial.

95. Tudo o que Eu predisse acontece-
rá. Mantenham os olhos e os corações perto
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de Mim para estarem a par de tudo que acon-
tecerá, pois não farei nada sem o revelar aos
Meus servos, os profetas. (Fim da mensa-
gem de Jesus)

G   G   G

96. (Jesus fala:) Esta guerra causará um
arregalar de olhos daqueles que não discerni-
ram os sinais dos tempos. Faço isso para des-
pertar todos os que estão pensando: “Tudo
continua do mesmo jeito”. Não, as coisas não
continuam do mesmo jeito, e verão mais evi-
dência disso nos dias, meses e anos por vir.

97. Tem havido muita preparação nos bas-
tidores, e isto é o resultado de anos de planeja-
mento e preparação por parte dos anticristos
para precipitarem uma crise e a situação no Ori-
ente Médio se tornar mais volátil.

98. “Paz, paz,” eles dizem, mas no seu co-
ração reina a guerra. Clamam a Mim dizendo:
“Senhor, Senhor”, mas não fazem o que lhes
peço. Por rebeldia e para lucro próprio, travam
guerras contra os países que eles mesmos em-
pobreceram e devastaram em antigas guerras e
com sanções — até mesmo contra os inocen-
tes, que são os que mais sofrem — então vão
prestar contas.

99. O fato de os EUA se firmarem mais no
Oriente Médio e no Afeganistão só garantirá
um conflito mais abrangente e devastador na
hora determinada. Os EUA estão protegendo
os seus próprios interesses no Oriente Médio,
que é o petróleo e Israel, só que armaram uma
grande surpresa para si, e sem saber, porque
agora que estão lá não podem mais voltar atrás.

100. Ao irem para o Iraque, se instalarem
e invadirem o país, os EUA e o governo Bush
determinaram a sua própria destruição. Na hora
do AC subir ao poder, os EUA vão estar atrapa-
lhando diretamente. Isso é o início de tudo o
que foi predito nas profecias recebidas pelos
Meus filhos no decorrer da história.

101. Bush e o seu bando concordaram em
agir sozinhos, excluindo assim muitos antigos
aliados e amigos dos EUA, e colocando-se numa
situação perigosa devido à falta de apoio por
parte da comunidade global. Tudo isso faz par-
te do plano do AC para assumir o poder e insti-
tuir a sua ditadura na região. O Homem da Per-
dição tem um plano grandioso, o qual os goyim,
bobos como eles só, e um país que se diz cris-
tão, como os EUA, têm seguido e cumprido nos

mínimos detalhes. Ele teceu a sua teia tão aper-
tadinha e de forma tão perfeita que até muitos
dos Meus filhos nas igrejas foram enganados e
trabalharam para realizar a sua vontade. Ele deu
duro nesse sentido e agora está vendo o fruto
que desejava.

102. O Diabo se alegra ao ver vidas destru-
ídas, confusão, divisão, incerteza e ao ver a ig-
norância dos que realizam a sua vontade.
Ele participa ativamente dos acontecimentos
atuais e se dedica a eles. Vocês observarão
muitas mudanças e diferentes coisas ocorren-
do por todos os lados, pois os próximos anos
serão decisivos em relação a quando, onde e
como o Diabo assumirá o controle e se esta-
belecerá como o salvador do mundo.

103. Portanto vigiem, pois não sabem
a que horas será. Permaneçam fiéis, leais e
vigilantes. Este é um sinal dos tempos de gran-
de importância, o qual devem marcar em seus
diários e na sua memória. Fiquem perto de
Mim, pois o Fim se aproxima. Estarei ao seu
lado, velando por vocês. Eu os confortarei e
protegerei em tudo o que fizerem, porque é o
Meu prazer zelar por Minha noiva que tanto
amo, e protegê-la. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

G   G   G

104. (Papai fala:) Como eu já disse, tudo o
que acontece no Oriente Médio é de grande
importância. Sempre foi assim, desde quando o
Senhor estava com o Seu povo, os israelitas, e
depois os deixou para compor a Sua Nova Igre-
ja, até hoje, e será no futuro também. Tudo que
acontece naquela região pesa bastante na rea-
ção do resto do mundo e na atitude que tomam.

105. Agora, o fato de os Estados Unidos te-
rem partido para a guerra vai afetar grande-
mente os outros países na região. O povo fica-
rá ainda mais contra os americanos, o que cau-
sará muitos problemas no mundo todo. Assim
que os EUA decidiram abandonar o caminho da
diplomacia e optaram pela guerra, foi como pu-
lar de um avião sem pára-quedas. — Entraram
numa queda livre em direção à sua ruína.

106. Talvez no momento se mostrem confi-
antes, mas não percebem que se esqueceram
de Deus. Eles se esqueceram da sua única espe-
rança de salvação e redenção e pularam sem
pára-quedas. Estão apenas com uma mochila
cheia de lixo nas costas, o qual vai cair assim
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que eles puxarem o cordão em desespero. En-
tão perceberão, para o seu horror, que foram
abandonados, porque não quiseram dar ouvi-
dos às advertências do Senhor e à Sua voz.

107. Não pensem que, só porque esta
atrocidade está sendo cometida sem apa-
rente reação, o Senhor vai deixar elas por
elas. E com certeza o resto do mundo tam-
bém não vai ignorá-la. Com a permissão do
Senhor, o Inimigo já está incitando um forte
sentimento contra os EUA e o seu povo. Esse
ato insensato por parte dos ignorantes cau-
bóis americanos está gerando uma forte ani-
mosidade e discórdia, que suscitarão mais
guerras em outras partes do mundo.

108. Que Deus tenha misericórdia! Vai
ser horrível, mas as coisas vão chegar a
um ponto em que o povo vai ficar tão de-
sesperado por um Salvador que aceitará o
Anticristo, e isto é um passo nessa dire-
ção. Os EUA, na sua estupidez, agiu no senti-
do de se auto-arruinar e auto-destruir. Insen-
satos Estados Unidos! Tiveram uma
chance e oportunidade de salvar e
ajudar, mas preferiram a guerra.

109. Como eu sempre disse,
os Estados Unidos foram funda-
dos na guerra e vivem à base de
guerra. América, você está amaldi-
çoada. Com a mesma medida que
mediu — com guerra — também lhe
será medido! Você está avisada de
que lhe sobrevirá guerra. E haverá
retribuição na forma de ataques con-
tra americanos, por parte de terro-
ristas, em vários países.

110. Vocês, a Família, têm a
proteção do Senhor, mas não se-
jam insensatos e imprudentes,
dizendo ou fazendo algo que inci-
te a ira dos inimigos dos Estados
Unidos. Lembrem-se que o mundo
não discrimina com base na sua per-
sonalidade, mas sim na sua naciona-
lidade e raça. Você pode ser a pes-
soa mais simpática e pode ter feito
ótimas coisas pela sua comunidade,
mas pode ir tudo por água abaixo
num momento de insensatez e im-
prudência.

111. Família, saiba também
que esse período de guerra afeta

muitos de vocês, americanos e ocidentais.
Vocês também estão na zona de guerra, não
que tenham motivo para estar em guerra con-
tra alguém, mas sim pelo fato de o mundo
odiar os EUA. E se acharem que vocês estão
defendendo o procedimento americano, vão
se ver bem encrencados. A atitude no mundo
agora mudou, e infelizmente para muitos de
nós e para o nosso trabalho, americanos e bri-
tânicos são odiados, independentemente de
suas boas obras. Haverá pessoas que os odi-
arão, então ajam com prudência e em oração.
Se forem tolos podem se meter numa situa-
ção bem ruim.

112. Não pensem que não poderia acon-
tecer com vocês. Missionários no mundo
todo já foram mortos por causa do aumento
de sentimentos anti-ocidentais, portanto não
achem que vocês não poderiam ser um deles.
Deixem-se advertir e levem a situação a sério.
Não permitam que o Inimigo os engane, fa-
zendo-os achar que está tudo tranqüilo. É

Marcha em Londres, protestando a guerra
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apenas o início dos problemas. É a primeira
etapa num escorregador que leva à confusão
e anarquia no mundo inteiro.

113. Estejam alerta, vigilantes e em
sintonia com o Senhor, porque até mesmo
um momento de imprecaução poderia lhes
causar muitíssimos problemas, e a sua fal-
ta de oração talvez lhes custe bastante. Este-
jam em oração, tomem cuidado e, acima de
tudo, fiquem em sintonia com o Senhor a cada
passo. Amém? (Fim da mensagem de Papai.)

Mais conselhos para a Família
114. (Mamãe:) O Senhor nos deu alguns

sábios conselhos acima, e lhe perguntamos
também o que a Família deveria fazer para di-
vulgar a Sua mensagem durante esta ocasião.
Ele deu o seguinte conselho sobre testificação.
E também, até esta BN chegar às suas mãos,
haverá um novo folheto no site só para mem-
bros, o qual podem distribuir para disseminar
as Palavras do Senhor. Chama-se “O que Deus
pensa da guerra” e pode ser distribuído tanto
agora quanto em outras ocasiões de conflitos e
guerras.

115. (Jesus fala:) Meu coração lamenta, e
choro pelos inocentes que perderão suas vidas
nesta guerra. Lamento pelos jovens de ambos
os lados que morrerão. Há muitos no Céu cujos
corações e espíritos lamentam e choram, fazen-
do vigílias pelos que sofrerão tormento físico e
espiritual devido à guerra.

116. Minha ira se acende contra a ímpia,
perversa e decadente Prostituta que fomenta
tanta violência. No entanto, Me deterei até o
seu cálice de iniqüidade ficar cheio. Os seus
crimes flagrantes provam ainda mais que vocês
estão vivendo nos Últimos Dias, pois a Améri-
ca precisa espalhar demais a sua influência e
vangloriar-se no seu orgulho e arrogância para
encher o seu cálice de iniqüidade. E a maneira
arrogante e descarada como ela faz isso é um
sinal para os observadores, para os que conhe-
cem a verdade e que esperam a Minha volta. É
um sinal do Fim, e os está levando cada vez
mais para o Tempo do Fim.

117. Com esta guerra os Estados Unidos
perderão a sua reputação entre as outras na-
ções. Eles serão menosprezados à vista dos
outros, embora continuarão agressivos e arro-
gantes, ignorando a opinião alheia. Seguirão em

frente no seu orgulho, mas não vão durar, pois
permitirei que os Estados Unidos sejam asso-
lados por doenças, violência e fome. Retirarei
as Minhas bênçãos e permitirei um clima vio-
lento, pragas e ataques nos seus litorais. Es-
ses juízos começarão a humilhar o poderoso
e o soberbo.

118. Advirtam os ímpios e também os per-
didos que quiserem dar ouvidos. Os Meus fi-
lhos nos EUA devem divulgar Minhas adver-
tências e juízos sobre uma nação ímpia e adúl-
tera que se encontra tomada pelo orgulho e
pelo egoísmo. Avisem ao mundo ímpio e aos
que têm uma chance, para que a Minha ira
não venha sobre eles desmedidamente.

119. Como os EUA Me abandonaram,
permitirei que sofram muita destruição e
ira. Talvez não aconteça amanhã nem no dia
seguinte, mas virá na hora que Eu achar me-
lhor, depois que o seu cálice de iniqüidade se
encher. Divulguem a mensagem para quem
quiser ouvir, avisando-os que essas coisas não
Me agradam. Estejam dispostos a receber es-
cárnio e a serem desprezados, menospreza-
dos e perseguidos pelo Meu nome, pois gran-
de é o seu galardão no Céu.

120. Vocês que estão na Minha Família não
devem se considerar cidadãos do mundo, mas
sim cidadãos Meus. Não partilhem dos crimes
dos EUA, de sua glutonaria, orgulho e egoís-
mo. Vivam no mundo do Meu Espírito! Aban-
donem as coisas da carne que poderiam pren-
dê-los nas armadilhas do mundo e tornem-se
livres no Meu Espírito, para que as coisas do
mundo não signifiquem nada para vocês e a
soberba da vida não os domine; para que pos-
sam se erguer acima do plano material e da letar-
gia e indolência do mundo para nem terem con-
tato com isso. Aí poderão ser Meus porta-vo-
zes fiéis, dispostos a proclamar a Minha verda-
de aos quatro ventos contra uma geração ímpia
e adúltera! (Fim da mensagem de Jesus.)

G   G   G

121. (Jesus fala:) Desejo que a Minha Fa-
mília se manifeste contra a injustiça sendo co-
metida nesse ataque contra o Iraque, e que tes-
temunhem a Minha mensagem de paz e de amor
para os que são receptivos, que tratem as feri-
das espirituais dos que sofrem — não só direta-
mente devido a essa guerra, mas também devi-
do à desumanidade existente no mundo todo.
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122. Embora vocês não devam se en-
volver em questões políticas, quero que a
Família se manifeste contra a improduti-
vidade e as atrocidades da guerra, contra a
matança de inocentes e a injustiça dessa guer-
ra. Também desejo desmascarar a hipocrisia
dos que se consideram justos o suficiente para
irem “liberar” os cidadãos de um outro país
que não os prejudicou diretamente. É uma
farsa, uma fachada, e muitos no mundo sa-
bem e vêem isso.

123. (Pergunta:)  Senhor, poderia
por favor nos explicar melhor como a
Família pode se manifestar contra a
guerra sem se envolver em política?

124. (Jesus fala:) Na realidade trata-se
de uma guerra política, então pedir aos
Meus filhos que transmitam a Minha pos-
tura manifestando-se contra ela é um en-
volvimento político. Mas não desejo que se
envolvam na política, defendendo ou criti-
cando líderes ou partidos políticos. Podem
se manifestar contra a guerra e contra os
EUA sem envolverem-se muito de forma
pessoal ou política. Por exemplo, não seria
sensato na maioria dos casos falar nada es-
pecífico em público contra Bush. É melhor
aterem-se à situação em geral e à Minha
perspectiva da guerra, mostrando que sou
contra, que para Mim matança é abominá-
vel e que estou zangado com a América.
Estou zangado também com Bush, mas os
Meus filhos não precisam falar nada espe-
cífico quando estão testemunhando ou di-
vulgando a Minha verdade. Falar contra
certos políticos ou partidos políticos que
estão no poder pode ser perigoso, e desejo
que Meus filhos tomem cuidado. A Minha
Palavra e verdade podem ser pregadas sem
Meus filhos envolverem-se em política. A
verdade é simples, a política, porém, é com-
plicada. Portanto os Meus filhos precisam
se ater à simplicidade que lhes dou e não se
deixarem emaranhar com os assuntos do
mundo e com sua política. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

125. Apesar de que devem ter sabedo-

ria quanto ao que dizem e como apresen-
tam as coisas, não deveriam deixar de
transmitir a Minha mensagem contra a hi-
pocrisia e a obstinação que americanos e in-
gleses demonstram ao começar essa guerra
que vai totalmente contra a justiça e o amor, e
até o bom senso da maioria dos governos.
Até mesmo os governos ímpios do mundo
entendem que essa guerra é injusta e pediram
que fosse impedida.

126. Mas, por outro lado, não deveri-
am aliar-se a Saddam Hussein nem defen-
dê-lo, já que a questão não é ele. Ele cau-
sou muito mal e perpetrou muita iniqüidade
junto com o bem que fez ao seu povo, mas
isso não vem ao caso. A questão é que países
como os EUA e a Inglaterra não têm o direito
de invadir um país do outro lado do mundo
para deporem um governo do qual não gos-
tam ou para instituírem um regime que aceite
suas exigências, e tudo sob a guisa de “libe-
rar” o “oprimido” povo iraquiano.

127. Os EUA ajudaram a colocar Saddam
Hussein no poder, lhe providenciaram armas e
depois agiram astutamente, fingindo ignorar a
sua invasão ao Kuwait, mas o tempo todo pre-
parando-se para fazer guerra contra ele. Depois
impuseram sanções sobre o seu país, as quais
mataram muitas pobres e inocentes vítimas, e
não as retiraram, apesar de relatórios dos inspe-
tores da ONU confirmarem não terem encontra-
do armas de destruição em massa. De forma que
os EUA e a Inglaterra também têm sido opres-
sores.

128. O que deve ser desmascarado é a hi-
pocrisia dos países, dos que fingem estar lutan-
do por uma causa justa quando na verdade o
estão fazendo por orgulho e devido ao seu inte-
resse em controlar o Iraque e as suas reservas
petrolíferas, bem como proteger Israel e prover
para ela. Eles estão se colocando numa posição
superior à do resto do mundo. Mas estou fa-
zendo muitos se manifestarem ao redor do mun-
do, que estão protestando e tentando mostrar a
verdade.

129. O seu trabalho é desmascarar as men-
tiras, protestar contra a guerra, contra a matan-
ça e a opressão dos inocentes e contra os que
se dizem justos, mas estão apenas cumprindo a
sua agenda política e fazendo o que desejam.
Devem também consolar os que sofrem no es-
pírito por causa da situação. Não podem con-
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solar os que estão no Iraque sofrendo fisica-
mente, mas podem suportá-los através de suas
orações. E podem consolar as pessoas no mun-
do todo que estão de coração partido com a
situação, e lhes transmitir a verdade provenien-
te de Mim.

130. Devem se manifestar, divulgando a
mensagem da Minha verdade e do Meu amor.
Precisam divulgar a sua postura e mostrar que
são contra esse ato, que não é feito com a Mi-
nha bênção, e que essa causa não é justa, como
os que a promovem dizem que é. Pelo con-
trário, digam que é uma afronta, um ato vio-
lento para Mim, e que na hora certa julgarei
os responsáveis. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

G   G   G

131. (Jesus fala:) Para os Meus filhos nos
EUA, o período por vir será uma oportunidade

maravilhosa de testemunharem e minis-
trarem aos perdidos. Muitos procurarão os
Meus filhos para obterem respostas e ouvi-
rem a verdade. Essa guerra dividirá as pesso-
as, mostrando claramente quem está aberto à
verdade, à mensagem e às Minhas Palavras, e
quem não está.

132. As forças policiais e de segurança
continuarão controlando fortemente o país, com
o pretexto de estarem se defendendo e tomando
medidas preventivas contra o terrorismo. Un-
girei os Meus filhos para trabalharem nessas
condições e divulgarem a Minha Palavra mui-
to mais do que antes. Usarei essa situação para
dividir as ovelhas das cabras e guiar as Mi-
nhas ovelhas perdidas ao redil da Família.

133. Usem este tempo para dar as Minhas
Palavras mais do que nunca. Continuem pro-
movendo o programa Contato e a carne da Pa-
lavra enquanto ainda há tempo. A colheita nos
Estados Unidos será imensa e, depois dela,
grande será o êxodo nos dias de tribulação. (Fim
da mensagem de Jesus.)

O Senhor implora que oremos
134. (Mamãe:) Nas mensagens que o nos-

so querido e amoroso esposo nos deu, Ele pediu
várias vezes que orássemos pela situação no
Iraque. Seguem-se os apelos do âmago do Seu
coração, acompanhados de algumas orações
recebidas em profecia:

135. (Jesus fala:) Esta guerra, como qual-
quer outra, é horrível. São tantos os inocentes
mortos pelos políticos, que ficam sentados em
segurança às suas mesas, realizando os seus
planos! A tentação que muitos de vocês têm é
ficar exasperados e usar a maior parte da sua
energia expressando uns aos outros a sua frus-
tração e raiva com os que fomentam a guerra,
ou passarem um tempão pensando no assunto.
Num certo sentido é bom se exasperar e ter a
atitude certa, mas precisam tomar cuidado para
não perderem preciosos momentos que poderi-
am estar orando, por causa dessa raiva e frus-
tração com a situação.

136. Existe pouca coisa que se pode fazer
individualmente, porque a guerra já começou e
os líderes da coalizão e de outros países há tem-
pos estão inclinados nessa direção. Mas po-
dem dedicar bastante tempo e empenho em orar
pelas muitas pessoas que vão sofrer.
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137. Numa guerra não há vencedor, e
os soldados e civis vítimas dela com certe-
za não ganham nada. Portanto orem, nas
próximas semanas e meses, pelos que estão
sofrendo e pelos que vão sofrer. Peçam-Me
para aliviar sua dor e/ou usá-la para aproxi-
má-los de Mim.

138. As razões políticas para esta guerra
são um monte de lixo, porque nenhum dos la-
dos tem razão ou é justo. Todos pecaram e des-
tituídos estão da Minha glória, e o coração do
homem é extremamente perverso. Preciso deixar
bem claro que o homem está fazendo uma
bagunça no mundo. Eu poderia deter a guerra
num momento, mas preciso permitir que to-
mem decisões. No entanto, posso usar a situ-
ação  para Minha vantagem, e posso proteger
os Meus filhos.

139. Mas vocês precisam orar. Vocês
TÊM que orar! Peço-lhes e imploro que orem
sem parar, para que, através de suas orações,
Eu possa realizar milagres. Foi assim que pla-
nejei que milagres acontecessem, e só acon-
tecerão se os Meus filhos pedirem. É simples
assim. Então por favor, façam a sua parte e
orem de todo o coração, chorando pelos per-
didos e pelos que sofrem.

G   G   G

140. Desejo que orem pelos pobres e
inocentes, porque eles não têm nada a ver
com a guerra. Em ambos os lados existem
muitas pessoas — inclusive entre os solda-
dos — que não são orgulhosas ou más, mas
que fizeram a decisão insen-
sata de se tornarem militares.
Orem pelos pobres que não
têm nada a ver com essa guer-
ra, e pelos inocentes que es-
tão presos nela.

G   G   G

141. A guerra no Ira-
que é mais um sinal do
Tempo do Fim. “Haverá
guerras e rumores de guer-
ras”. Por mais que Eu gosta-
ria de impedi-la, o homem
tem o direito de escolha e o
seu coração está ficando cada
vez mais frio e insensível.

142. Orem para que o

Evangelho seja pregado no mundo todo por
testemunho, para que Eu possa voltar rá-
pido para libertar os cativos e vingar o san-
gue derramado dos inocentes. Os cálices
de iniqüidade estão sendo cheios até à borda,
e a Minha paciência está se esgotando.

143. Orem por paz e para que o mun-
do todo tenha a oportunidade de ouvir so-
bre a Salvação antes que seja tarde de-
mais, porque o dilúvio de iniqüidade em bre-
ve vai ser liberado.

G   G   G

144. A oração tem poder e pode mudar
o rumo da história. Os acontecimentos prin-
cipais ainda ocorrerão, mas a maneira como
virão, a intensidade, duração e abrangência dos
mesmos  — junto com muitas variáveis no
nível individual — estão sujeitos à oração. A
guerra é uma combinação de interesses pró-
prios, em que vários grupos têm os seus inte-
resses egoístas e limitados em mente, como
pequenas gotas de água que, todas juntas, po-
dem se tornar uma enchente devastadora de
egoísmo à medida que a sua motivação junto
com seus atos se tornam uma força única.

145. Orem contra certas pessoas que
são as responsáveis por guiarem o mundo
à guerra. Peçam-me para neutralizá-las. Ofen-
sas virão, mas sua duração e efeito dependem
de Mim, caso contrário por que sequer orar
se já está tudo predestinado e é impossível
ocorrerem alterações?

146. Os que semeiam vento com certeza

Garota de 4 anos num hospital em Kirkuk segura a mão de seu pai
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colherão tempestade. Eles não escaparão.
Sua ruína está escrita e determinada, exceto
pela Minha misericórdia, que se manifestará
caso se arrependam. Os que endurecem a
cerviz serão subitamente quebrantados sem
que haja cura. Deus não Se deixa escarnecer;
tudo o que o homem semear, isso também
ceifará. Não há saída para o ímpio. Tão certo
como a lei da gravidade, ele será recompen-
sado por seus atos.

147. O papa e outras pessoas de fé que
avisaram Bush serão justificadas, e ficará
provado que existe um Deus no Céu que
retribui ao perverso segundo os seus atos.
O choro pode durar uma noite, mas a carne
do perverso pagará as conseqüências pela
manhã. Vocês foram avisados, vós, sangui-
nários, homens de duro coração e cerviz.

G   G   G

148. Muito depende das suas orações.
Precisam continuar orando, pois quanto mais
orarem, mais poderei impedir os EUA de cau-
sarem muito dano. Eu também quero que

orem pelos soldados americanos que se en-
contram naquela região, pois eles não toma-
ram a decisão de estar lá, estão apenas obe-
decendo a ordens. Não significa que não haja
os que querem estar lá, mas existem os que
não querem que a guerra aconteça. Muitos
jovens estão com medo do que lhes vai acon-
tecer. Então orem por eles também, para que
Eu possa ajudá-los e até tirá-los dessa situa-
ção.

149. Orem contra as autoridades america-
nas, pois estão em sintonia com o espírito de
guerra. Eles estão sintonizados no cavalo ver-
melho e no seu cavaleiro, que os incita à guerra.
Mas vocês podem sobrepujar esses espíritos
de guerra e limitar o impacto e a duração da
guerra através do poder das chaves e das suas
orações.

150. Orem para que Eu faça grandes mila-
gres para restringir a guerra no Iraque, algo
aparentemente impossível para a tecnologia
humana. O mundo tremerá de medo com as
obras maravilhosas das Minhas mãos quando
Eu der uma demonstração de poder! [Obs.: Logo
depois que as forças da coalizão invadiram o
Iraque, uma fortíssima tempestade de areia, a
pior em décadas, varreu a região sul, com ven-
tos tão fortes que arrancaram barracas e reduzi-
ram muitíssimo a visibilidade. A areia entupiu o
maquinário e ficou difícil os soldados enxerga-
rem ou respirarem. Em algumas ocasiões o céu
até ficou com uma tonalidade azul-avermelhada
e muitos comboios militares tiveram que parar e
helicópteros tiveram que ficar no chão.]

151. Vão orar e ser os Meus guerreiros no
espírito, lutando contra o Inimigo da melhor
maneira que existe, que é intercedendo em ora-
ção? Estou pedindo que se reúnam sob a Mi-
nha bandeira para lutarem esta guerra no espíri-
to!

Orações escritas
152. Querido Senhor, tenho tanto e tenho

sido grandemente abençoado em todos os as-
pectos. Quando ouço falar das guerras que são
travadas no mundo todo e leio sobre a pobreza
de algumas pessoas, fico até sem entender como
Você pode me abençoar tanto e para elas apa-
rentemente não existir esperança de um futuro
melhor.

153. Às vezes parece que é o caso, mas te-
nho certeza que Você tem um plano em tudoFuzileira americana durante culto de oração antes da invasão
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isso. Você tem um futuro melhor preparado
para aqueles que sofrem tanto nesta Terra.
Disse na Bíblia que os mansos um dia herda-
riam a Terra e que um dia Você assumiria o
controle e endireitaria tudo, governando e rei-
nando por mil anos. Senhor, que esse dia ve-
nha logo!

154. Muitas vezes parece que não existe
liderança de verdade neste mundo, pessoas que
amem e se importem com o povo. Está tudo rela-
cionado com orgulho e egoísmo, e pouquíssi-
mo com amor e com o desejo de ajudar os ou-
tros. O triste nessas guerras é que não faz sen-
tido tanta gente morrer em ambos os lados de-
vido ao orgulho ou à ganância. É ignóbil morrer
por algo assim.

155. Também parece injusto alguns
países tão fortes e poderosos atacarem
outros tão fracos e indefesos. Por que não
pode haver um meio-termo e os países maio-
res implicarem com alguém à sua altura, em
vez de com os indefesos e fracos? Dizem que
é uma guerra, mas como pode ser se apenas
um país combate e o outro mal tem condi-
ções de revidar?

156. Você está vendo isso, e um dia julgará
reto juízo.

157. Você criou a Terra e deu ao homem
liberdade de escolha, mas ele optou por fazer
muitas coisas erradas. Nós fizemos uma gran-
de confusão na Terra, e Você não intervém por-
que determinou limites para Si. E pelo jeito está
permitindo que o homem chegue ao limite máxi-
mo, assim, quando Você intervir para controlar,
saberemos que precisamos de Você e que sozi-
nhos não temos condições de fazer as coisas
sozinhos.

158. Ajude-nos a ter esperança no Seu re-
gresso e a cuidar de todos os necessitados que
encontrarmos até aquele dia. Senhor, não nos
deixe ser enredados pelo espírito de ganância e
orgulho tão prevalente no mundo atual.

159. E por favor, querido Marido, esteja com
os que sofrem, que não têm nada e que perde-
ram entes queridos. Dê-lhes a esperança da-
quilo que Você tem reservado para eles quando
esta vida terminar.

G   G   G

160. Querido Esposo, nós oramos pela paz.
Você é o Príncipe da Paz, que veio para nos tra-
zer paz habitando em nossos corações. Mesmo

que tudo ao nosso redor seja guerra e destrui-
ção, ainda podemos ter paz no meio de uma tem-
pestade.

161. Sem Você nós somos indefesos e im-
potentes, não temos condições de nos prote-
ger ou de trazer ao mundo a paz que tanto
desejamos. Nós Lhe imploramos que veja
nossas lágrimas, ouça nossas orações e nos
ajude.

162. Nós Lhe pedimos que leve guerra aos
que desejam a guerra, destruição para os que
causam destruição, morte para os que matam e
sofrimento para os que fazem outros sofrer.

163. Por favor, salve os inocentes. Liberte-
os e os faça habitar no Céu, quer o céu que lhes
dará interiormente, quer levando-os para o
Céu, onde não haverá mais morte, dor ou pran-
to. Seja feita a Tua vontade.

G   G   G

164. Senhor, aumente os problemas dos
que atribulam os Seus filhos e os que ain-
da virão para o Seu redil. Por favor, envie
fortes reforços espirituais para resguardar a
vida dos que Você não quer que morram ou
se firam. Libere, pelo poder das chaves, Mi-
guel e suas legiões para combaterem e sobre-
pujarem os demônios de guerra que estão as-
solando, para que não ultrapassem os limites
que Você instituiu e para que não tirem ne-
nhuma vida antes da hora. Por favor, envie
anjos ministradores para consolar os que so-
frem, os que clamam a Você e os que buscam
soluções celestes e consolo espiritual. Por fa-
vor, monte campos de força ao redor dos ino-
centes e levante protetores terrenos, para que
essas pessoas não sofram desnecessariamen-
te.

165. Querido Amado, guerras e rumores
de guerra pressagiam um período de maior tri-
bulação ainda, e ajudam a cumprir profecia, para
que os cálices de iniqüidade sejam preenchidos
e Você possa voltar logo e estabelecer o Seu
Reino. Mas clamamos as chaves para que o Ini-
migo seja limitado a causar apenas a destruição
e as guerras que precisam ocorrer para a Sua
vontade ser realizada.  Preserve os Seus filhos,
para que possam continuar proclamando o Seu
nome. Limite o poder de ação de homens maus
e incorrigíveis que têm sede de sangue, aqueles
que já se entregaram ao Inimigo. Lute pelos in-
defesos e desamparados.
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166. Nós clamamos as chaves para que
cada um dos Seus filhos seja protegido e
esteja no lugar certo na hora certa de modo a
ser uma testemunha poderosa a Seu favor e
divulgar a Sua Palavra que cura, e o Seu con-
solo e amor eternos, bem como a promessa
de melhores coisas no futuro. Prenda e amor-
dace os que poderiam limitar a testificação dos
Seus filhos nesses períodos terríveis e atribu-
lados. Agilize o cumprimento de todas essas
coisas terríveis que precisam ocorrer, para que
possamos cumprir o Seu desígnio e contem-
plarmos, depois da tempestade, o lindo arco-
íris que será o Seu regresso. Amém.

Resumo do conselho do Senhor
167. (Mamãe:)  O nosso sábio e amo-

roso Esposo nos deu conselhos importan-
tes nestas mensagens, vamos recapitular o
que Ele disse para podermos gravar na me-
mória e agir de acordo. Abaixo encontra-se
um resumo que fiz, ponto por ponto:

168. ä Sejam sensatos ao testemunharem.
Se for americano e estiver no exterior, deve “evi-
tar manifestar a sua nacionalidade”. Procurem
chamar menos a atenção e não sejam tolos ou
imprudentes, dizendo ou fazendo coisas que
vão incitar a ira dos inimigos dos EUA. “essa
guerra produzirá terrorismo contra americanos
no mundo todo. Missionários no mundo todo
já foram mortos por causa do aumento de senti-
mentos anti-ocidentais, portanto não achem que
vocês não poderiam ser um deles.”

169. ä Estejam em oração e tomem cuida-
do! Banhem tudo o que fizerem em oração e con-
sultem o Senhor sobre cada passo e cada coisa
que forem fazer. A sua maior segurança é orarem
e ficarem perto dEle e consultando-O a cada
passo, assim Ele poderá guiá-los e protegê-los
do mal.

170. ä Continuem utilizando o poder das
chaves. “São elas que vão orientá-los e ser a
arma que vai protegê-los nesses períodos de
dificuldades.”

171. ä Não tomem uma postura política,
mas reconheçam as atrocidades sendo cometi-
das pelos EUA e posicionem-se contra elas. Não
defendam Saddam Hussein, mas devem “pro-
testar contra a guerra, contra a matança e a opres-
são dos inocentes e contra os que se dizem jus-
tos, mas estão apenas cumprindo a sua agenda

política e fazendo o que desejam. Devem tam-
bém consolar os que sofrem no espírito por cau-
sa da situação.”

172. ä Usem este período para dar as Pa-
lavras mais do que nunca. Continuem pro-
movendo o programa Contato e a carne da
Palavra enquanto ainda há tempo. Trabalhem
enquanto é dia, porque virá a época quando
não terão liberdade para ministrarem às mas-
sas como podem fazer hoje!

173. ä Não se considerem cidadãos desse
mundo, mas sim do mundo por vir. “Abando-
nem as coisas da carne que poderiam prendê-
los nas armadilhas do mundo e tornem-se livres
no Meu Espírito, para que as coisas do mun-
do não signifiquem nada para vocês e a so-
berba da vida não os domine; para que pos-
sam se erguer acima do plano material e da
letargia e indolência do mundo para nem te-
rem contato com isso. Aí poderão ser Meus
porta-vozes fiéis, dispostos a proclamar a
Minha verdade aos quatro ventos contra uma
geração ímpia e adúltera!”

174. ä  Orem desesperadamente pela
situação no Iraque. “Orem pelos que estão
sofrendo e peçam-Me para aliviar a sua dor e/
ou usar isso para aproximá-los de Mim. Quan-
to mais orarem, mais poderei impedir os EUA
de causarem muito dano. Orem pelos solda-
dos que se encontram naquela região... que
não querem que a guerra aconteça. Orem por
paz e para que o Evangelho seja pregado no
mundo todo por testemunho.” Muito depen-
de de suas orações. Vão orar?

175. ä Não se turbe o seu coração. “Vocês
são os Meus filhos mais amados, e se confia-
rem em Mim, cuidarei de vocês. Se invocarem o
poder das chaves, se forem obedientes, sub-
missos e tiverem fé, Eu os cercarei com os Meus
anjos, que os protegerão e guardarão em todos
os seus caminhos.”

SARS: Uma peste do Tempo do Fim!
176. Assim como a guerra no Iraque está

tirando a vida de muitas pessoas e deixando
muitas outras incapacitadas fisicamente, o
mesmo está fazendo uma nova doença que veio
do Oriente: a síndrome respiratória aguda e se-
vera, mais conhecida como pneumonia asiática,
ou SARS.

177. O Senhor nos deu informações sobre
essa nova e misteriosa enfermidade, as quais
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foram publicadas no FIM 63. Mas como esta
mensagem foi recebida logo que essa peste, essa
praga, surgiu, queríamos ter uma visão maior
desse mal que encheu hospitais na Ásia, levou
milhares de pessoas a andarem de máscara
cirúrgica, reduziu as viagens aéreas interna-
cionais e deixou milhões de pessoas temero-
sas.

178. Perguntamos ao nosso Solucionador
por que permitiu essa doença, a causa dela e
sua gravidade, e se seria possível uma cura ou
um antídoto, bem como qualquer outra informa-
ção que Ele pudesse nos dar sobre o assunto.
Como verão nas próximas mensagens, Ele deu
mais informações, revelando antes de mais
nada o elo entre essa doença e a guerra no
Iraque, e em segundo lugar, como podemos
evitar ser contaminados.

n A conexão entre a guerra
e a peste
179. (Jesus fala:) O mundo inteiro está com

medo — do desconhecido, da morte, de perde-
rem a vida. Agora ninguém se sente mais segu-
ro, principalmente nos lugares afetados mais
diretamente pela pneumonia asiática. O resto
do mundo está na expectativa, com medo de
que a doença chegue às suas portas e abale a
sua situação, causando a morte de muitos ou
talvez até deles mesmos ou de seus entes que-
ridos.

180. Permiti que o Inimigo liberasse essa
praga no mundo, e não foi por engano que
aconteceu neste exato momento. Essas pesso-

as suscitam a Minha ira quan-
do querem resolver as coisas
do seu jeito e fazerem papel
de Deus, quando tomam de-
cisões erradas, oprimem os
pobres e fazem guerras quan-
do Eu desejaria manter a paz.
Fico furioso, e não serei es-
carnecido, por isso optei por
permitir essa imensa e terrí-
vel assolação no mundo para
lembrá-los que Eu estou no
controle.

181. Os homens nesse
mundo que acham que têm
poder para dar ou tirar a
vida de alguém estão tão
enganados! Em breve Eu

lhes enviarei pragas e juízos, e na verda-
de já enviei. Quando fazem guerra contra os
inocentes, os oprimidos vivem no medo, sa-
bendo que talvez não estejam vivos no dia se-
guinte. Mas essa guerra não é juízo Meu con-
tra as pessoas, mas sim fruto do orgulho do
homem e da perversidade desse mundo que
se afastou cada vez mais de Mim.

182. Então agora estou deixando o
mundo todo provar o que é viver com
medo, sem saber se vão estar vivos no dia
seguinte, e conhecer a dor de perder as pes-
soas que amam por causa de algo que foge ao
seu controle. Permiti essa doença para humi-
lhar os povos e lhes dar ainda mais uma chance
de verem que sou Deus, que estou no contro-
le e que muita coisa está além do controle do
homem e dos seus limitados conhecimentos
e capacidade.

183. Não chorem pelos que morreram
vítimas dessa doença, porque foram os
bem-aventurados. Agora estão livres desse
mundo, que está se transformando num ma-
nicômio de perversidades. Enquanto ocorrem
avanços na tecnologia, os instintos mais vis
do homem vêm à tona, e o príncipe deste
mundo luta para conquistar os corações.
Muitos dos que morreram agora estão Comi-
go, e os que não estão ainda terão uma chan-
ce.

184. Meus filhos, vocês não deveriam ficar
surpresos com pestes tão terríveis como esta,
porque os avisei que antes do fim desse mundo
e de toda a sua iniqüidade essas coisas aconte-

Rua em Hong Kong. Todos se preocupam com a SARS.
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ceriam. E assim virão as guerras, porque vão
enchendo de iniqüidade o cálice do homem e
vão deixar as pessoas desesperadas por um
Salvador, o que dará início a uma seqüência de
eventos que levarão ao Meu regresso e, no
final, à paz na Terra para todo o sempre.

185. Esta epidemia está muito ligada à guer-
ra no Iraque. Não é coincidência que esses dois
importantes acontecimentos no mundo estão
ocorrendo exatamente agora. A relação é forte,
e uma séria advertência para os povos do mun-
do de que devem se desviar de sua impiedade e
se lembrarem que Eu sou seu Deus. É um sinal
do Fim, e o resultado dependerá das decisões
das pessoas. Quando optam por destruição,
também colhem destruição.

186. Quando o homem acha que está no
controle, Eu tenho que interferir e mostrar que
no final das contas o controle e o poder são
Meus apenas. Eu é que tenho o poder para dar
ou tirar a vida, e estou dando ao mundo uma
outra chance de Me temer e Me reverenciar. Até
mesmo os médicos, com toda a sua experiência,
conhecimento e informação, não conseguirão
resolver este mistério. Só o farão se Eu desejar
lhes revelar o segredo, quando Eu quiser que
isso aconteça. Mas por agora são muitas as
decisões que estão sendo tomadas. O resulta-
do desta guerra — que dependerá das decisões
de muitos — influenciará as conseqüências
dessa praga e dessa peste que está incutindo
medo no coração de tanta gente.

187. Confiem em Mim, Meus filhos, pois
as suas portas estão marcadas com o sangue do
Cordeiro, e essa praga de morte não os tocará.
O lugar mais seguro é na Minha suprema von-
tade, mesmo que estejam no meio dessa praga
cruel. Podem clamar a Minha proteção através
das chaves, tomando as precauções que Eu lhes
pedir para tomarem e se aconselhando Comigo
a cada passo. Assim como nos Últimos Dias
esse mundo perverso receberá muitos juízos que
não afetarão os Meus filhos — por possuírem o
selo de Minha proteção na sua testa — também
esta peste negra não os tocará. Meus ungidos,
se vocês estiverem realizando a Minha vontade
suprema, isso não os afetará. Mesmo se mil ca-
íssem ao seu lado e dez mil à sua direita, vocês
não seriam atingidos.

188. Confiem em Mim e orem pelo mundo,
que é um antro de iniqüidade. Muitos homici-
das, homens maus e enganadores estão no po-

der, e vocês precisam orar para que sejam deti-
dos e para que o seu poder seja reprimido e a
ascensão do Inimigo se retarde, para que o Meu
Evangelho possa continuar sendo pregado no
mundo todo. O Fim virá, tem que vir, mas orem
para ser na hora certa, e por paz e para vocês,
Meus filhos, terem tempo para fazer a grande e
maravilhosa colheita nessa época. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

189.  (Pergunta:) Senhor, poderia
por favor nos explicar por que essa do-
ença aconteceu tão longe da zona de
guerra e está atingindo países que nem
se envolveram na guerra?

190.  (Jesus fala:) Vocês se indagam
quanto ao motivo por que uma doença
relacionada à guerra no Iraque acon-
teceria do outro lado do mundo, e não
no Oriente Médio ou nos EUA ou In-
glaterra. Bem, Meus queridos, preferi
poupar os iraquianos dessa angústia, pois
no momento eles já estão sofrendo sede,
fome, privação e destruição, e sofrerão
com outras doenças após a guerra. Quan-
to aos EUA e à Inglaterra, eles ainda vão
pagar pelos seus pecados. Vão colher o
que semearam, pois essa é uma lei do Meu
Espírito que se cumprirá.

191. Esta doença começou no Ori-
ente porque eles também precisam co-
lher o que semearam. Os países mais
atingidos, que são a China, Hong Kong e
Cingapura, foram contra a guerra, mas
também Me rejeitaram em vários sentidos.
Eles perseguem os cristãos ou proíbem
ou restringem o cristianismo, o que não
Me agrada. Por isso permiti que sofres-
sem essa enfermidade. Não só é um sinal
de que não Me agrado com o que estão
fazendo, mas também faz as pessoas re-
correrem a Mim, já que os remédios qua-
se não ajudam.

192. Outros países, tanto no Ori-
ente quanto no Ocidente, por diferen-
tes motivos também foram tocados por
essa doença. Como já expliquei antes,
enfermidades ocorrem por diferentes ra-
zões. Mas todo país já foi afetado pelo
medo dessa praga, sem saber se vai ser
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contaminado também por esse mal vindo
do Oriente. Esse medo está ocorrendo
principalmente nos EUA, e afetando o co-
ração de muitos.

193. Antigamente as pessoas en-
tendiam que pragas, pestes, secas e ca-
tástrofes naturais estavam sob o Meu
controle, e diziam que eram resultado
de uma “força maior”.  Hoje em dia,
porém, as pessoas se desviaram de uma
fé tão simples, mas desejo lembrá-las des-
sa verdade e desse fato, para que recor-
ram a Mim. Orem para que todos os afe-
tados por essa doença ou pelo medo dela
Me busquem. (Fim da mensagem de Je-
sus.)

194. (Mamãe:)  Nesta próxima mensa-
gem, além de mais informações sobre a
pneumonia asiática e por que o mundo foi
afetado por ela neste momento, o Senhor
também repete a mensagem que deu atra-
vés de uma outra pessoa nas profecias an-
teriores sobre a guerra no Iraque: Apar-
tem-se do mundo e lembrem-se que são cida-
dãos do Céu! Ele diz que é isso que nos pro-

tegerá.

n  “Eu os protegerei
se ficarem Comigo!”
195. (Jesus fala:) Esta não será a últi-

ma praga que cairá sobre a Terra nos Últi-
mos Dias. — É apenas o início das dores.
Mesmo que Eu não goste de ver o ser huma-
no sofrer coisas tão terríveis, preciso permi-
ti-las por diferentes motivos.

1) O homem mexeu demais com o cor-
po humano usando antibióticos e medica-
mentos, a ponto de terem produzido super-
vírus que são imunes aos medicamentos. Isso
prova o que o homem pode e fará sem fé em
Mim.

2) Os pecados do homem: egoísmo, perver-
são, ganância e orgulho, o afastaram do estilo
de vida saudável que ordenei, abrindo a porta
para todo o tipo de germes e doenças, alguns
direto do Inferno e usados pelo Inimigo da vida
e da felicidade para causar destruição! Foi a re-
beldia do homem contra Mim e o fato de ter
rejeitado o Meu plano e as soluções que ofereci
que abriram a porta para tudo isso.

3) O Anticristo promove, patrocina e cau-
sa esse tipo de doença. É apenas uma das mui-
tas experiências que ele conduzirá, tudo dentro
do seu plano de deixar o mundo desesperado
por um Salvador, por alguém que ofereça solu-
ções. E as soluções serão não só no sentido de
acabar com guerras e recuperar a economia dos
países, mas ele também apresentará soluções
para doenças, para a fome, filhos indisciplina-
dos — tudo. Ele é o fantoche do grande falsá-
rio, Satanás, sempre tentando afastar as pesso-
as de Mim. Eu ofereço as soluções de verdade,
a verdadeira cura, felicidade e paz, mas ele vai
imitar tudo isso, só que sem o Meu Espírito.
Mas as suas soluções não durarão nem serão
completas ou verdadeiras, e ele terá que agir
para piorar tanto a situação até chegar ao ponto
em que o mundo aceite uma mínima melhora que
seja, e fique deslumbrado com a sua sabedoria,
com o seu poder e força. Tudo isso é obra dele,
a qual devo permitir para que tudo se cumpra.

196. Quanto ao efeito disso sobre vocês,
Meus filhos, estimulem-se para fazerem ainda
mais por Mim! Que isso lhes sirva de lembrete
do pouco tempo que lhes resta, da fragilidade
da vida e de como as pessoas estão precisando
desesperadamente de Mim hoje, porque ama-

Crianças numa sala de aula em Hong Kong.
Máscaras são tão comuns quanto lápis
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nhã talvez seja tarde demais para elas.
197. A maldição sem causa não se cum-

pre, e posso protegê-los disso e de todas as
terríveis pragas que assolarão o mundo nos
Últimos Dias. Posso evitar que sejam afetados
por elas ou ajudá-los a passar por elas. Seja como
for, Eu os protegerei se ficarem Comigo.

198. Esse é o segredo! A iniqüidade está
indo de mal a pior e vocês não podem esperar
ser poupados da imundície, doenças e proble-
mas do mundo se estão envolvidos nele,
cercados por ele e absorvendo tudo o que
ele oferece. Aquilo que disse sobre saírem
dele e se apartarem ainda vale para hoje, só
que hoje tem um significado diferente, já que
o espiritual e o físico estão conectados. Por-
tanto, a maneira de terem proteção total con-
tra essas pestes do homem é apartando-se —
no espírito — do mal que as causa. Os que
são fortes em Mim, no Meu Espírito, na co-
nexão Comigo e na Palavra, os que obedecem
à Minha voz, ficam protegidos no espírito.

199. Essa é mais uma manifestação —
e verão muitas outras ainda — de como o
plano espiritual e o físico estão cada vez
mais relacionados. Estão se fundindo, se
misturando e um afetando o outro muito mais
do que antes, e isso aumentará à medida que
o Fim vai chegando. As pragas dos Últimos
Dias flagelarão os filhos dos homens. Os Meus
anjos e guerreiros espirituais também ficarão
mais evidentes para os Meus filhos que os
invocarem. As chaves ficarão conhecidas e
serão reverenciadas não só pelos filhos de
David, mas também por outros que terão fé
para crer, aceitar e seguir as Minhas verda-
des. Os planos físico e espiritual estão se unin-
do e se fundindo. As batalhas do espírito se
manifestarão mais claramente no físico, e as
decisões e os atos físicos terão um impacto
maior e mais imediato nas coisas e no espíri-
to. Funciona nos dois sentidos.

200. O ápice dessa união ocorrerá quando
Eu voltar nas nuvens, que será um aconteci-
mento muito espiritual manifestado de manei-
ra bem real no plano físico! Serem arrebatadas
para junto de Mim será o orgasmo máximo para
as Minhas noivas, até para os que estiverem
mortos e voltarem para se juntar a esse evento
histórico. Será uma derrota fenomenal das for-
ças de Satanás, tanto no plano espiritual quan-
to no físico.

201. Então, no caso dessa doença e de todas
as pragas que ainda estão por vir, lembrem-se
que os planos espiritual e físico estão se fun-
dindo e que, realmente, a sua maior proteção
virá do plano espiritual. A maldição sem causa
não se cumpre. Se estiverem fortes na Minha
Palavra e obedecerem à admoestação de “sair
do meio deles e apartarem-se e não tocar nada
imundo”, serão protegidos dessas pragas espi-
rituais e físicas.

202. Não significa que devam se sepa-
rar fisicamente do mundo, porque o seu
ministério continuará sendo entre o povo,
Me representando e demonstrando o Meu
amor, algo que não podem fazer permanecen-
do na segurança da sua casa a maior parte do
tempo. Precisam sair e estar dispostos a se
sujar fisicamente. Mas se mantiverem-se lim-
pos, fortes e saudáveis espiritualmente, apar-
tados da imundície e das doenças do mundo,
também terão a Minha proteção física, e o
Inimigo não poderá encostar o dedo em vo-
cês.

203. Com isso não estou dizendo que
nenhum dos Meus filhos jamais contrairá
uma doença considerada uma “praga” do
mundo ou uma doença grave. Mas se esti-
verem fazendo o máximo possível para esta-
rem repletos de Mim e do Meu Espírito, po-
derão ter plena fé de que Eu os ajudarei a pas-
sar por isso, pois tenho um plano ainda mais
grandioso do que se os protegesse.

204. Lembrem-se que Eu sou não só o Deus
grandioso do universo, o onipotente, mas tam-
bém o seu Esposo e Amado, aquele que Se preo-
cupa com vocês mais do que qualquer pessoa!
Conheço, Me importo, zelo e intervenho. O Meu
poder é ilimitado quando invocado pelos que
confiam em Mim — não só em nome, mas que
são obedientes e que dependem de Mim. (Fim
da mensagem de Jesus.)

205. (Mamãe:) Deus os abençoe e guarde,
querida Família! Muito obrigada por tudo o que
fazem cada dia, em amor, para salvar e ajudar
outros a suportarem esses períodos atribula-
dos, bem como por tudo o que fazem pelo Reino
de Deus cada dia. Ele, assim como eu, está mui-
to orgulhoso de vocês!

Com muito amor no espírito do nosso Prín-
cipe da Paz e poderoso Defensor,

Mamãe


