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Queridíssima Família

A esta altura vocês já devem ter uma
 visão melhor das implicações da re-

novação, estando inclusive a par das lin-
das promessas do nosso Marido de tudo o
que Ele vai fazer nas nossas vidas e Lares.
Provavelmente também já começaram a
ter uma idéia melhor das mudanças que
terão que fazer no seu estilo de vida nos
próximos meses e o que isso significará
para cada um, e talvez tenham algumas
perguntas sobre certos detalhes relaciona-
dos às diretrizes para esse período.

2. Compilamos todas as perguntas que
recebemos até agora, como também algu-
mas outras que o Senhor nos deu de dúvi-
das que alguns de vocês talvez tenham, e
recebemos as respostas dEle. Não temos
intenção de “legislar justiça”, mas sim lhes
dar um entendimento maior do que o Se-
nhor pensa com relação a esses assuntos,
para que possam aplicar o Seu conselho
com oração e para o fim para o qual foi
dado.

3. A renovação e as diretrizes relacio-
nadas a ela afetarão cada pessoa de uma
maneira.  Algo que talvez seja um sacrifí-
cio significativo para você, para outra pes-
soa pode não significar nada. Mas o Se-
nhor sabe que há coisas que serão um ver-
dadeiro sacrifício para você, e se estiver
disposto a fazê-los, Ele o abençoará ainda
mais. Então, se algo for mesmo um grande
sacrifício, pode se consolar com o fato de
que o Senhor sabe exatamente como você
se sente e está preparando uma grande e
maravilhosa recompensa que nem se po-
derá comparar com a dificuldade. Todos
conhecemos como o Senhor opera: se algo
que Ele lhe pedir for difícil, mas mesmo
assim você obedecer, nosso justo e amo-
roso Marido lhe dará ainda mais mérito! É

como Ele disse para alguém no nosso Lar
há um tempo: “Quando Eu lhe retribuo
sendo que você nem sente que fez um sa-
crifício, então chegou a um por cento da
sua recompensa. Minha promessa é
recompensá-lo cem vezes mais, e ainda há
muito, muito, muito mais por vir! Eu adoro
mimar as Minhas noivas, as que Me entre-
gam tudo.”

4. Não foi possível, claro, pensar em
cada perguntinha que pudessem ter com
relação ao que está bem ou não fazer du-
rante o período da renovação. Então se
surgir algo que não foi abordado especifi-
camente, por favor, consulte o Senhor e se
aconselhe com os seus pastores. Se estiver
buscando brechas encontrará muitas, por-
que a intenção do Senhor não foi estipular
leis sobre cada aspectozinho. Mas quando
for orar e decidir se deve ou não fazer algo,
por favor, lembre-se do espírito da reno-
vação e das intenções do Senhor ao nos
dar esse tempo. Não é para nos privar, mas
sim nos limpar e fortalecer. Se você real-
mente quiser ser limpo e fortalecido o
máximo possível, acho que vai ser fácil
discernir o que o Senhor gostaria que fi-
zesse ou o que gostaria que evitasse.

5. Vai depender de cada um pessoal-
mente o quanto vai aproveitar desse perí-
odo de renovação. Se tentar se esquivar
das diretrizes ou fazer com que seja um
período mais “confortável” ou fácil de se
passar agarrando-se às coisas que quer fa-
zer, estará sacrificando algo ainda maior,
que é a limpeza e o fortalecimento do seu
espírito. Com isso poderia também estar
enfraquecendo o seu Lar e a Família de
modo geral. Então, tenha tudo isso em
mente ao apresentar suas perguntas ao
Senhor.
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6. Oro que essas diretrizes e respostas
sejam uma bênção para você. E se tiver
mais perguntas simplesmente pergunte —
ao Senhor! E aconselhe-se com o seu Lar e
pastores se preciso!

7. Amo vocês, e Peter e eu e nossos
Lares nos WS estaremos sendo “renova-
dos” juntamente com vocês! Estamos to-
dos no mesmo barco! “Com as chaves do
reino é possível escalar qualquer monta-
nha, atingir qualquer meta e obter qual-
quer milagre!”

E quanto a visitar parentes
durante a renovação?

P: Se visitarmos parentes no Sistema
durante o período de renovação e eles qui-
serem ligar a TV ou levar as crianças ao
cinema, etc., o que podemos fazer? Há ex-
ceções para esse tipo de coisas, para não
os ofendermos?

R: (Jesus:) Embora talvez em alguns ra-
ros casos seja impossível viver plenamen-
te o padrão da renovação sem ofender se-
riamente os seus parentes, na maioria dos
casos não seria assim tão difícil, e poderia
na verdade ser um bom testemunho. Vocês
terão que Me buscar sobre que explicação
lhes dar e ver o que será mais sensato na
sua situação, e Eu os orientarei com amor.

10. Sua explicação não teria que estar
necessariamente ligada à Família mundi-
al e ao tempo de renovação, a menos que
os seus parentes já estejam bem adianta-
dos espiritualmente e conheçam bem a Fa-
mília e saibam como funcionamos. Na
maioria dos casos, vocês poderiam expli-
car, por exemplo, que a sua pequena famí-
lia (ou o seu Lar missionário comunitário,
dependendo do grau de conhecimento dos
seus parentes e de como Eu lhes mostre
para explicar-lhes a situação) decidiu ficar
um tempo sem assistir a filmes ou televi-
são e também sem jogar jogos de compu-
tador.

11. Temos ouvido muitos depoimen-
tos nas notícias de outras pessoas que en-

sinam em casa, de cristãos, ou até de pais
que se preocupam com a educação de seus
filhos, que fizeram isso por um certo perí-
odo, e alguns até de forma permanente, e
colheram benefícios maravilhosos tanto
para suas vidas como famílias. Vocês po-
deriam usar a situação para servir de teste-
munho, mencionando que a indústria do
entretenimento leva para dentro da sua
casa muitos valores e atitudes errados e
que resolveram não assistir a televisão ou
filmes por uns seis meses, o que tem resul-
tado em tempo de qualidade com a sua
família, no qual podem ministrar aos seus
filhos e estreitarem os laços familiares.

12. Televisão e filmes seriam provavel-
mente as coisas principais que teriam que
explicar, ou o assunto que provavelmente
surgiria com mais freqüência no caso de
visitarem seus parentes. Vocês não têm que
se sentir obrigados a incluir todos os as-
pectos da renovação na sua explicação. Por
exemplo, se eles quiserem levar as crian-
ças ao cinema, não teriam que explicar so-
bre evitarem jogos de computador e músi-
cas do Sistema. Posso ajudar vocês a sabe-
rem até que ponto explicar, como estarem
preparados para quaisquer perguntas, e
que explicação ajudará os seus parentes a
entenderem e aproveitarem o testemunho
de convicção e amor pelos seus filhos que
isso pode ser para eles.

13. Em muitos casos Eu provavelmen-
te lhes direi para manterem a explicação
no nível mais pessoal possível, dizendo se
tratar de algo que resolveram fazer por um
tempo para o seu próprio bem e dos seus
filhos. E, na maioria dos casos, as pessoas
respeitarão essa decisão ou, em outros, Eu
talvez lhes diga para irem visitar numa ou-
tra ocasião, se os seus parentes não forem
entender e aceitar as suas decisões. Serão
pouquíssimas as ocasiões em que será pre-
ciso abrir concessões.

14. Na maioria dos casos, dependen-
do de como Eu os orientar, será muito mais
benéfico, vocês ficarão muito mais satis-
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feitos e a situação será uma bênção muito
maior se esforçarem-se por estar em ora-
ção, Me consultando para saberem como
agir, explicando suas convicções com amor
e humildade, e seguindo as diretrizes que
estipulei para a renovação. Se ao orarem
sobre a sua situação ou sobre como proce-
der com seus parentes Eu lhes mostrar que
seria imprudente agir assim e que deveri-
am abrir uma exceção, ajam como se senti-
rem guiados. Mas, na maioria dos casos,
não será preciso abrir concessões, e posso
lhes dar uma boa explicação para apresen-
tar aos seus parentes que eles não só en-
tenderão e aceitarão, mas que será um tes-
temunho e dará bom fruto.

E o noticiário?
P: Estamos abrindo mão de assistir a

TV durante o período de renovação, mas e
noticiário ou jornal, ou receber notícias on-
line? No Brasil eles podiam assistir 30 mi-
nutos de notícias cada dia, ou ler o jornal
por 30 minutos, mas não a seção de espor-
tes, nem na TV nem no jornal. Serão essas
as diretrizes durante a renovação?

R: (Jesus:) É importante estarem a par
do que está acontecendo ao seu redor, ou
onde vivem ou no mundo em geral. Mas é
fácil fazer isso sem se tornar uma grande
distração. Não deveriam passar mais de
trinta minutos assistindo as notícias ou len-
do jornal cada dia. Na verdade, até sugiro
que os Lares pensem na possibilidade de
incumbirem algumas pessoas para ficarem
a par das notícias e manterem os outros
informados para não tomar o tempo de
todos. Ou poderiam revezar e cada sema-
na ser um.

17. Outra opção que poderia ajudar a
diminuir a quantidade de lixo com o qual
precisam ter contato é ler a coletânea de
notícias afixadas no site só para membros
todos os dias. Podem fazer uma assinatu-
ra para as receberem por e-mail. Nesse caso,
ainda deveriam reservar parte dos seus 30
minutos para se manterem a par das notí-

cias locais, ou alguém no Lar poderia fazer
isso. Cada Lar vai ter que orar e decidir de
acordo com o que for mais viável na sua
situação.

18. Lembrem-se também que não im-
porta como escolham se manter a par das
notícias, quer on-line, quer pelo jornal ou
TV, não abrange o noticiário esportivo, no-
tícias de entretenimento ou “secundárias”
sobre futilidades, que se encaixam na ca-
tegoria de absorção de coisas mundanas
que deveriam evitar durante a renovação.

E esportes?
P: Durante a renovação estamos cla-

ramente proibidos de assistir a televisão
ou aos esportes pela TV. Mas e os jogos ao
vivo (tipo ir ver um jogo), são permitidos?
Poderiam nos esclarecer isso?

R: (Jesus:) Para algumas pessoas na Fa-
mília os esportes, assim como outras for-
mas de entretenimento mundano, se tor-
naram um grande vício e passatempo. E,
assim como lhes pedi para abrirem mão
de outros tipos de absorção mundana,
peço que o façam em relação aos esportes
também. Refiro-me a assistirem pela TV,
ouvirem no rádio, lerem a respeito em jor-
nais ou revistas e indo assistir a jogos.

21. E se você é fanático por esportes e
praticar esportes se tornou algo grande
demais na sua vida, deveria orar sobre
abrir mão disso também. Se for viciado em
esportes, este será provavelmente um dos
aspectos mais difíceis para você no perío-
do de renovação, mas faça isso por Mim.
Permita-Me limpá-lo e colocar as coisas na
perspectiva certa para você outra vez. Pre-
ciso colocar no devido lugar tudo que esti-
ver desproporcional na sua vida.

22. Por outro lado, se mantiverem as
atividades desportivas na perspectiva cor-
reta e no espírito, elas proporcionam uma
boa oportunidade de convívio e
descontração e até mesmo de união se to-
dos participam. Um joguinho de futebol
com todos do Lar, por exemplo, pode ser
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uma atividade legal numa tarde de folga.
Andarem juntos de bicicleta ou fazerem
uma caminhada ou aprenderem um novo
esporte pode lhes proporcionar momen-
tos agradáveis de lazer, além de exercício e
convívio.

23. De modo que não estou banindo
os esportes, só lhes pedindo que mante-
nham-no na perspectiva certa. E se você
for um daqueles viciados em esporte ou
em competição, a ponto disso atrapalhar
sua união com outros, ou de dar mais pri-
oridade a isso do que a passar tempo Co-
migo, ou se no geral for algo importante
demais na sua vida, talvez seja bom dimi-
nuir um pouco ou abrir mão disso total-
mente.

P:  E sobre praticar esportes com
membros ativos e amigos, ou com pesso-
as que não estão na Família?

R: (Jesus:) Cada caso deve ser julgado
separadamente. Por exemplo, talvez te-
nham um convívio de área e incluam seus
membros ativos para uma pelada. Ou tal-
vez estejam testemunhando para alguns
jovens num parque e joguem regularmen-
te com eles. Contanto que essas situações
estejam dando bom fruto, os jogos sejam
feitos num bom espírito, estejam usando
isso para darem testemunho e o seu exem-
plo cristão não some na competição, está
bem continuarem, com moderação. Eu não
gostaria que esses jogos se tornassem uma
grande coisa nem muito freqüente, porque
gostaria que passassem a maior parte de
seu tempo de convívio e descontração
com os seus cônjuges e amados do seu
próprio Lar e área, formando laços de amor,
união e camaradagem. Mas não os proíbo
de jogarem com pessoas de fora, se manti-
verem a situação na perspectiva certa, esti-
verem com o coração reto perante Mim e,
acima de tudo, sejam um bom testemunho,
até mesmo nos jogos.

E música instrumental?
P: Não é permitida música do Sistema

durante o tempo de renovação. Mas e mú-
sica instrumental? E os velhos hinos e os
instrumentais desses hinos? Além disso,
algumas crianças têm aula de dança ou de
música, nas quais é tocada e se ensina mú-
sica do Sistema. Elas deveriam parar de fre-
qüentar essas aulas durante este período?

R: (Jesus:) Peço-lhes que evitem músi-
cas instrumentais do Sistema durante esse
período, principalmente porque alguns de
vocês estragaram o seu paladar musical e
nem sabem mais o que é bom para o seu
espírito. Precisam recuar por um tempo,
evitando até mesmo as músicas instru-
mentais, para renovarem seu paladar. Se
em alguma ocasião durante o período de
renovação acharem que têm que usar mú-
sica instrumental do Sistema, deveriam
confirmar Comigo oficialmente em profe-
cia e deveria ser por justa causa. Querer
usar música instrumental do Sistema numa
festa ou encontro amoroso, por exemplo,
não seria uma razão justificada. Raramen-
te, mas raramente mesmo Eu abriria uma
exceção quanto a isso se Me pedirem para
usar esse tempo de música durante a re-
novação. Ocorreria mais no caso de terem
que realizar uma cerimônia de casamento
no Sistema e aí usar música instrumental
do Sistema, ou algo dessa natureza, pois
seria realmente inevitável.

28. Os antigos hinos cristãos e instru-
mentais desses hinos estão bem. Marco
uma linha de distinção entre esses hinos
que já foram testados pelas eras e escritos
por santos do passado que sabiam o que
significa viver por Mim, e a música cristã
moderna que na maioria dos casos é com-
posta por pessoas que abrem concessões
por amor à fama, em vez de viverem ver-
dadeiramente para Mim. De modo que
embora os velhos hinos e instrumentais
desses hinos estejam bem e Me glorifi-
quem, não estou abrindo precedentes para
ouvirem música cristã moderna, a maioria
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das quais deixa muito a desejar em termos
de dedicação e da pureza de espírito que
espero de vocês, Meus discípulos.

29. Aulas de dança e música também
são questionáveis, não só por causa da mú-
sica, mas porque a própria natureza das
aulas proveria a entrada de informações
mundanas e do Sistema. Por outro lado
talvez estejam dentro dos Meus parâmetros
e algo que Eu permitiria, dependendo do
professor, dos outros alunos, do grau de
liberdade que seus filhos têm de testemu-
nharem e sua convicção para o fazerem, e
outros fatores. Isto é algo que deixarei por
conta dos pais decidirem, em conselho
Comigo e seu Lar. Mas peço para levarem
seriamente em consideração se essas au-
las estão contribuindo para o espírito da
renovação ou sendo prejudiciais.

E música do Sistema na
testificação?

P: Usamos músicas do Sistema em vá-
rios dos nossos ministérios com música.
Também usamos músicas da Família, e
testificamos bastante em cada show, mas
as músicas do Sistema são para quebrar o
gelo, e muitas vezes as pessoas nos pedem
algumas. Também faz parte do nosso atrati-
vo e as pessoas efetivamente nos pagam
para isso. Está bem continuarmos usando
música do Sistema nas nossas apresenta-
ções durante a renovação?

R: (Jesus:) O jejum de influências do
Sistema é uma maneira dos Meus filhos
abrirem mão dos caminhos do mundo e
se aproximarem mais de Mim. É um meio
para deixarem de lado o entretenimento
mundano ao qual muitos de vocês tendem
sempre a recorrer, e ajudá-los a se inspirar
Comigo e através do convívio com os ir-
mãos.

32. Numa situação como a descrita, po-
dem ver que há uma linha separando suas
vidas pessoais e o que assimilam no seu
espírito, e a testificação e ocasiões quan-
do estão ministrando a outros. Se agirem

com o coração reto, se concentrando no mi-
nistério de testificação e usando essa situ-
ação para divulgar a Palavra através das
revistas e livros Contato; se a estiverem
usando para ganhar almas, ministrar para
os ricos e prosseguir contato com os fa-
mintos, então estarão cumprindo o seu
dever com as principais colunas que com-
põem uma testificação frutífera e, “pelos
seus frutos os conhecereis”. Usar músicas
do Sistema nas suas apresentações é acei-
tável se for um meio para um fim maior e
uma maneira de abrir portas, tanto em ter-
mos de apresentações como de chegar ao
coração e vida das pessoas.

33. Devo também mencionar que é im-
portante manterem um equilíbrio sadio,
o que deveria ser o caso não só durante o
período de renovação, mas sempre. Con-
tudo, escolhi usar este período de renova-
ção para vocês se concentrarem mais nes-
te assunto, avaliarem cada aspecto de sua
vida e testificação e verem no que preci-
sam melhorar. Em alguns casos usar músi-
cas do Sistema ajuda, mas vejam quanto
precisam usá-las e comparem com quanto
as estão usando! Talvez devessem aumen-
tar a percentagem de músicas da Família e
diminuir a quantidade de músicas sem sen-
tido do Sistema nas suas apresentações.

34. Há outra coisa para se ter em men-
te que provavelmente é óbvio para a mai-
oria, mas caso não seja, vou esclarecer
aqui: Está bem usar o seu atual repertório
de músicas do Sistema nas suas apresen-
tações durante o período de renovação. O
que não seria aceitável, porém, é ficar ou-
vindo rádio ou CDs de artistas do Sistema
para aprenderem mais ou novas canções
para incluírem no seu repertório durante
esse período. Se o fizerem estariam ultra-
passando os limites que estipulei para esse
período, durante o qual “não devem ouvir
música do Sistema”. Tocá-las como parte
da sua testificação é muito diferente de
ouvi-las quando tem um tempinho e no
seu próprio Lar. Mesmo se o fizer com boas
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intenções, seria um mau exemplo para
seus filhos ou novos discípulos, se vissem
ou ouvissem dizer que músicos e bandas
da Família ouvem música do Sistema na
sua folga. Não seria sábio agirem assim.

35. Na verdade tudo se resume à sua
atitude, motivação e às circunstâncias.
Portanto vão ter que orar em cada situação
sobre essa questão de incluir músicas do
Sistema nas suas apresentações e receber
Meus conselhos específicos para cada gru-
po, e até mesmo cada show.

36. Minhas diretrizes gerais são:
37. • É aceitável usar algumas músi-

cas do Sistema nas suas apresentações se
forem requisitadas ou se for obviamente
uma necessidade para “quebrar o gelo” ou
“abrir uma porta”.

38. • Deveria ser um meio para um
fim maior, e o seu ministério de testificação
cantando músicas do Sistema deveria in-
cluir também músicas da Família, a men-
sagem da Salvação, um testemunho de que
são membros da Família, e uma apresen-
tação das Minhas Palavras na forma de
publicações da Família — quer durante o
show, quer no contato com a platéia poste-
riormente.

39. • Deveriam tentar usar o máximo
possível de músicas da Família e o míni-
mo de músicas do Sistema, talvez até mu-
dando a percentagem atual se tendem a
usar muita música do Sistema por ser o que
se sentem “à vontade” para tocar, quando
talvez não esteja dentro do padrão ou até
desequilibrado.

40. • Orem e Me ouçam sobre a sua
apresentação e ministérios de testificação,
sobre seu plano e abordagem de modo ge-
ral, como também sobre cada show. Vou
lhes mostrar a quantidade de músicas do
Sistema que devem usar, e qual deve ser o
meio termo.

41. • Permitam-Me ajudá-los a
reavaliarem as coisas e mostrar-lhes no
que podem melhorar.

E quanto a navegar na Internet?
P: Uma das diretrizes da renovação é

não navegarmos na Internet, a menos que
seja a trabalho. Qual seria a definição de
“navegar na Internet”? Ficar surfando ao
léu? Quer dizer que ir on-line para fazer
uma pesquisa não é permitido? Ou seria
considerado trabalho?

R: (Jesus:) Quando digo “trabalho” es-
tou Me referindo a negócios, serviços de
banco, verificar e-mail, obter informações
de viagem e fazer reservas de viagem (se
Eu confirmar em profecia que é necessá-
rio); professores e pais usarem para a edu-
cação, etc. Qualquer coisa que não esteja
dentro dessas diretrizes e que se encaixam
mais na categoria de prazer e não de traba-
lho ou é o que a pessoa quer fazer e não o
que ela precisa fazer, não é permitida.

E compras?
P: E quanto a fazer compras on-line?
R: (Jesus:) Não vou proibir completa-

mente compras on-line, porque em algu-
mas ocasiões talvez algo seja realmente
necessário para o trabalho, e o melhor lu-
gar de se encontrar tal produto seja na
Internet. Mas muitos de vocês estão vicia-
dos nas suas bugigangas, viciados no sen-
tido de terem que estar a par “da última”,
sempre procurando algo novo e melhor.
Para vocês seria uma tremenda bênção
pararem completamente de procurar pro-
moções on-line. Vão ter síndrome de abs-
tinência, mas conseguirão superar, e de-
pois desses seis meses as coisas terão uma
perspectiva muito melhor. Então, se ocor-
rer uma verdadeira necessidade, que se for
esperar até terminar os seis meses vai atra-
palhar o trabalho, se os seus pastores con-
cordarem e Eu lhe mostrar que o melhor
lugar para encontrar tal produto é on-line,
então tudo bem.

P: E compras de modo geral? Tem gen-
te que parece viciada em ir para o shopping
ficar vendo vitrines, por exemplo.
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R: (Jesus:) O materialismo entrou na
vida de muitos de vocês de maneiras que
nem percebem. O espírito desta renovação
é para ser um período de limpeza, para se
apartarem dos caminhos do mundo e Me
deixarem renovar sua perspectiva. Fazer
compras em alguns casos é necessário, mas
em outros casos tornou-se algo muito sério
e tem poluído os seus espíritos com o dese-
jo pelas coisas do mundo. Alguns de vocês
desenvolveram compulsão por comprar ou
adquirir coisas novas. Se for o seu caso, se-
ria bom parar completamente de fazer com-
pras por um tempo, se possível.

48. Durante este tempo de renovação,
Me consulte sobre as suas necessidades
para saber qual a melhor maneira de obtê-
las. Pergunte-Me sobre a quantidade de
tempo que passa no mundo procurando
coisas, e veja se pode reduzir um pouco
durante este período. Conheço seu espíri-
to e suas necessidades, e se estiver aberto
a Mim, lhe darei bons conselhos e um meio
termo. Eu o ajudarei a permanecer no es-
pírito da renovação. Ir a shoppings, por
exemplo, onde se está cercado de tantas
coisas do mundo, provavelmente não se-
ria um bom uso do seu tempo de folga. Ir a
algum tipo de mercado ou feira ao ar livre,
por outro lado, pode ser um passeio ou
excursão divertido em que tem oportuni-
dade de testemunhar, e sob as condições
certas Eu talvez lhe dê sinal verde. Em cada
situação e circunstância Eu lhe darei o con-
selho que sei que precisa, se você estiver
realmente aberto e submisso a Mim.

Quanto a vender coisas?
P: E com relação a vender coisas? Não

estou me referindo a vender os materiais
de testificação da Família, mas coisas pes-
soais, como vender algo num leilão on-
line. Tem também o caso de um Lar preci-
sar vender o carro, por exemplo.

R: (Jesus) Muito depende da urgência
da necessidade, e de Eu lhes dar ou não
sinal verde para investirem seu tempo nis-

so durante a renovação. Deveriam se acon-
selhar Comigo e com os seus pastores. Em
algumas ocasiões será necessário e até ur-
gente se envolverem em algum tipo de
compra ou comércio, quer on-line quer
pessoalmente. Em outras poderiam e de-
veriam deixar para depois. E especialmen-
te se você for viciado em comprar e ven-
der, ou se o materialismo se evidencia
muito nas suas atitudes, mentalidade e
vida, deveria tentar evitar fazer isso com-
pletamente durante a renovação, para que
a limpeza na sua vida e coração sejam
completos.

E bate-papo on-line?
P: Bate-papo on-line [chat] com ami-

gos na Família será permitido? Participar
de fóruns on-line criados e mantidos pela
Família será proibido durante o período
de renovação?

R: (Jesus:) O bate-papo não deveria
ser encorajado durante este período da re-
novação porque se tornou uma fonte de
fofoca e perda de tempo para muitos. Mas
não fecharei as portas para isso totalmen-
te. Os Lares decidirão as diretrizes quanto
a isto, e as equipes de pastores dos Lares
deveriam monitorizar este aspecto e fazer
alguma coisa se começar a ficar fora de
controle e a não dar bom fruto. Membros
DF e MM deveriam estar abertos ao
pastoreamento no tocante a bate-papo e
espera-se que respeitem e aquiesçam a
quaisquer regras que o Lar estabeleça nes-
se sentido. O bate-papo deveria ser julga-
do de acordo com o fruto que está dando,
tanto no espírito como também avaliando
o tempo despendido na atividade. E como
muitas vezes as pessoas não conseguem
ver claramente o fruto, precisam da ajuda
de outros.

53. Depois de estabelecidas as diretri-
zes do Lar, cada indivíduo é responsável
por manter seu bate-papo ou qualquer
outra comunicação que faça on-line num
bom padrão espiritual. Isso significa que
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devem se certificar que suas comunicações
são edificantes, dentro dos padrões divi-
nos, são positivas, inspiradoras, cheias do
Espírito, e uma ajuda tanto para si mes-
mos como para a pessoa(s) com quem es-
tão se comunicando. Isto é algo que só a
pessoa tem como saber (a menos que o
mau fruto seja óbvio), e Eu vou cobrar dela.
Por favor, usem de sabedoria e modera-
ção, e não permitam que se torne numa
distração ou perda de tempo. A meta du-
rante este tempo de renovação é passar
mais tempo Comigo e em convívio frutífe-
ro e com sentido com os seus cônjuges e
colegas de trabalho. Em alguns casos, um
bate-papo esporádico ajudará a cumprir
esta meta, em outros, poderia roubar-lhe
tempo. Por isso Eu disse que deve ser jul-
gado pelos frutos.

E e-mail?
P: E e-mail pessoal durante o perío-

do de renovação? Sabemos que os Lares
recebem coisas necessárias on-line, e não
podemos abdicar da nossa responsabili-
dade com amigos, ovelhas e família du-
rante este tempo, mas e as outras coisas
desnecessárias? Há um limite?

R: (Jesus:) Vocês realmente precisam
checar o seu e-mail; é inevitável, e em al-
guns casos muito importante. Contudo,
durante a renovação, peço que todos fi-
quem de olho na quantidade de tempo que
passam se comunicando por e-mail e no
teor dessas comunicações. Quando forem
enviar um e-mail, se perguntem: “É mes-
mo necessário? É edificante? Estou promo-
vendo o Senhor e a maneira como o Seu
Espírito está agindo na Família no momen-
to? Estou edificando ou derrubando? Es-
tou usando o meu tempo e o da pessoa
com quem estou me comunicando com
sabedoria ou o estou desperdiçando?”

56. Não envie e-mail só por enviar.
Certifique-se que de alguma forma vai be-
neficiar o destinatário. Compartilhe a Pa-
lavra, fale das coisas do espírito, escreva

sobre as lições que tem aprendido, com-
partilhe uma promessa das chaves,
testifique dos milagres das chaves na sua
vida e promova o que estou fazendo na
Família e na sua vida, e então será um tem-
po bem aproveitado. Se as suas comunica-
ções forem apenas cheias de coisas sem
sentido ou uma perda de tempo, esqueça!

E jogos educativos de
computador?

P: E os jogos de computador para cri-
anças que são educativos?  Algo triste com
nossas crianças é que ficam tão interessa-
das nos jogos só de entretenimento que
não querem jogar os educativos. Mas há
jogos muito bons de matemática, lingua-
gem, geografia e digitação que elas pode-
riam usar. Será que os pais poderiam usar
esses jogos educativos com seus filhos
durante o período de renovação? — Não
só no horário de aula, mas também nos
momentos de descontração?

R: (Jesus:) Jogos educativos de com-
putador podem ser jogados com modera-
ção pelas crianças de 11 anos para baixo,
mas não os jogos de entretenimento. Con-
tudo, visto que muitas crianças cresceram
acostumadas a passar várias horas jogan-
do no computador, algo que não é nada
salutar, não as ajudaria muito simplesmen-
te substituir os jogos não educativos pelos
educativos. Muitas crianças precisam re-
duzir o tempo que passam jogando no
computador e ponto final. Então, embora
lhes seja permitido brincarem com jogos
educativos porque em alguns sentidos são
bons, deveria ser uma parte mínima de suas
vidas durante a renovação. O Lar vai ter que
discutir e concordar na quantidade de tem-
po que as crianças podem passar brincan-
do com jogos educativos.

59. Além disso, é importante os jogos
serem realmente educativos em tudo, e não
principalmente de entretenimento e com
uma ou duas coisinhas aqui e ali educativas.
Os JETTs e adolescentes juniores podem
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continuar usando os seus programas
educativos como parte de sua escola se ne-
cessário, mas não jogos. Quero ajudar Meus
preciosos JETTs e adolescentes juniores a
recobrarem um equilíbrio mais saudável
em suas vidas durante esse período e é ne-
cessário tirarem férias de jogos de compu-
tador para poderem alcançar essa meta, tal
como todos vocês vão tirar férias de assistir
a jogos, ler romances, assistir a filmes, ou-
vir músicas do Sistema e de ficar navegan-
do na Internet para se distrair.

E os livros que não são de ficção,
tanto para crianças como para
adultos?

P: Durante este período da renova-
ção não vamos ler romances, mas e livros
que não são ficção?

R: (Jesus:) Há alguns livros que não
são ficção que poderiam ser úteis para
vocês e seus filhos durante a renovação.
Outros, porém, poderiam ser uma distra-
ção, ou pelo menos tomar do tempo que
passariam em outras atividades mais im-
portantes. Eu lhes darei alguns exemplos
para que entendam a intenção dessa dire-
triz e Me busquem com oração sobre quais-
quer necessidades ou perguntas que sur-
jam na sua situação.

62. Dividirei os livros que não são fic-
ção em duas categorias principais:

1) Livros que ensinam algo prático que
você esteja aprendendo.

2) Livros de auto-ajuda, cristãos, leitu-
ra para recreação, etc.

63. Recomendo que, durante a reno-
vação, passem parte do seu tempo extra
aprendendo a fazer algo novo ou ensinan-
do algo novo a alguém. Principalmente no
caso dos jovens, poderá ser um bom in-
vestimento do seu tempo, e talvez um cer-
to livro ajude. Por exemplo, conseguir um
livro sobre massagem, eletricidade ou jar-
dinagem, poderia ser uma maneira de ob-
terem informações e ajuda para aprende-
rem os detalhes do assunto.

 64. Livros que Eu não consideraria dig-
nos de seu tempo durante este período são
os de auto-ajuda; livros cristãos que po-
dem ser interessantes e até mesmo bons
para outros cristãos, mas não são a carne
da Palavra nem designados para vocês,
Meus filhos revolucionários de David; li-
vros que não são ficção, mas muito pareci-
dos com romances, etc. Uma exceção é o
material extraído de textos do Sistema que
já foi editado ou peneirado e publicado
pela Família. Caso se apliquem e Eu lhes
mostrar que devem lê-los, não tem pro-
blema. [Obs.: Por exemplo, o livro “Raise’m
Right”, “Marvelous Marriage”, “How to Get
Things Done/ How to Love” (Como Amar),
Christian Digest, e outros semelhantes que
foram peneirados e condensados de modo
a serem úteis ou o mais inspiradores pos-
sível para a Família. Há também vários re-
sumos de livros no site só para membros
que podem ser inspiradores ou úteis e in-
formativos, depois de confirmarem Comi-
go sobre cada um.]

65. De modo geral, Eu não lhes daria
permissão para lerem um livro para
descontração, porque durante este perío-
do de renovação quero que passem seus
momentos de descontração Comigo, com
seus cônjuges e filhos e colegas de traba-
lho, e às vezes também que aprendam coi-
sas que possam ajudá-los no serviço a Mim
e na sua relação Comigo. De modo que to-
mar tempo para ler um livro do Sistema,
por mais interessante, edificante ou ino-
fensivo que seja, não se enquadra no Meu
plano para esse período, e desvirtuará o
que quero realizar em suas vidas.

66. Como no caso de qualquer outra
pergunta sobre a renovação e sobre a me-
lhor maneira de usarem o seu tempo e
aproveitarem essa oportunidade inestimá-
vel, quando tiverem alguma dúvida Me
perguntem e estejam dispostos a aceitar o
Meu conselho, sabendo que sei o que é
melhor. Podem também se aconselhar
com a equipe de pastores do Lar e seus
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pastores se acharem necessário. Mas a
mentalidade geral não deveria ser procu-
rar se safar o máximo possível com as coi-
sas nem procurar maneiras de burlar as
regras, mas sim permanecer dentro das
diretrizes e aproveitarem totalmente esse
período em todos os sentidos.

E jogos de tabuleiro?
P: Que tipo de jogos de tabuleiro tan-

to nós como as crianças poderemos jogar
durante este período? Poderemos jogar
jogos do Sistema, ou só os da Família?

R: Existem vários jogos de tabuleiro do
Sistema que são bons, sadios, edificantes e
até mesmo educativos. Dou permissão
para usarem esses, com moderação. Mas
alguns não são edificantes, então deveriam
ser evitados. Se tiver dúvidas, se não estive-
rem seguros, Me perguntem.

69. Seria melhor que Meus filhos oras-
sem sobre cada jogo antes de jogarem. Se
tiverem uma fraqueza por competição, en-
tão deveriam jogar os jogos do Sistema ou
de cartas que não incitem em vocês um es-
pírito de competição. Todos esses jogos de-
veriam ser jogados em amor, para fomen-
tar convívio. E os Meus filhos de todas as
idades precisam estar abertos para deixa-
rem esses jogos de lado se não tiverem
condições de brincar com amor, preferin-
do os outros.

70. Jogos de tabuleiro, e até mesmo jo-
gos em conjunto que não são produzidos
pela Família nem baseados na Bíblia — tais
como alguns jogos de baralho, etc. — po-
dem ser edificantes, divertidos, relaxantes,
recreativos, fomentar união e prover um
bom meio de convívio edificante e diverti-
do. Lembrem-se apenas de manterem-nos
no seu devido lugar. Não extrapolem no seu
uso, nem permitam que se tornem na sua
única forma de convívio; joguem com mo-
deração, e os abençoarei.

71. Outra idéia para usarem-no com
moderação é sempre jogarem algo diferen-
te cada vez. Às vezes se gostam muito de

um determinado jogo e querem jogá-lo
sempre, isso pode se tornar mais uma fon-
te de competição ou uma obsessão do que
um convívio amoroso. Então, se por dife-
rentes razões estiverem jogando mais do
que uma vez por semana, porque é algo
que seus adolescentes gostam de fazer à
noite, mas também estão tendo comunhão
Comigo, outros tipos de convívios entre
vocês, aprendendo coisas práticas, etc., po-
deriam considerar jogar jogos diferentes
mais freqüentemente, em vez de sempre o
mesmo jogo, e talvez tenha um efeito me-
lhor. Repito, o segredo é Me perguntar, ob-
servar o fruto que dá, e Me pedir para ajudá-
los a cumprir o espírito das diretrizes, em
vez de cada jota e til.

72. (Mamãe:) Enquanto estamos fa-
lando deste assunto, gostaria de promo-
ver os excelentes jogos de tabuleiro cria-
dos pela Família! São vários e divertidos
os jogos para crianças, e alguns até volta-
dos para um público mais velho e que
vocês, adultos, provavelmente também se
sentiriam desafiados jogando — ou pelo
menos seria uma boa revisão! Nestes últi-
mos anos vários foram lançados, e se
vocês ainda não os jogaram muito, prova-
velmente aprenderiam bastante com eles,
além de se divertirem! (Observem a lista
no site só para membros de jogos e as ida-
des sugeridas.)

73. Então, embora o Senhor tenha nos
dado permissão para usarmos jogos de
tabuleiro edificantes do Sistema, por fa-
vor, lembrem-se de deixá-los no seu devi-
do lugar e não usá-los tanto de modo a
negligenciarem os jogos feitos especifica-
mente para nós pelo Senhor. Quando jo-
gam os jogos de tabuleiro da Família, eles
não são apenas divertidos, educativos e um
meio de convívio para as crianças (e para
vocês também, às vezes!), mas também
promovem a Palavra. O benefício adicio-
nal que eles proporcionam é fazê-los pen-
sar na Palavra enquanto se divertem. O
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período de renovação é um tempo de lim-
peza e fortalecimento, de modo que se pu-
dermos ficar mais na Palavra e meditar-
mos nela mesmo quando nos divertimos,
isso nos beneficiará tremendamente.

74. Estaremos publicando juntamen-
te com esta BN, ou pouco depois, algumas
idéias de atividades que não envolvem
absorção de coisas do mundo. Não é uma
lista exaustiva nem imensa, mas oramos
que seja uma bênção para vocês, um guia
útil e sirva de base para quando planeja-
rem atividades do Lar, convívios e reuni-
ões durante o período de renovação.

E os documentários, filmes, etc.?
P: Há exceções à regra de “não podem

ver filmes” e “não podem assistir à televi-
são” — além dos 30 minutos de notícias —
durante o período de renovação? E os
documentários? É permitido algum vídeo?
E os filmes bíblicos?

R: (Jesus:) Sim, há certos vídeos que
são permitidos. Os adolescentes e as cri-
anças podem assistir a vídeos e/ou
documentários que sejam úteis e
edificantes e se Eu confirmar. Os pais e pro-
fessores podem assisti-los com as crian-
ças, mas outras pessoas não devem se jun-
tar para assisti-los também, só porque são
interessantes.

77. Crianças mais novas podem assis-
tir a vídeos como “Kiddy Viddy”, “Sótão En-
cantado”, “The Luvvets”, “Vida com o Vovô”,
e “Querubim”. Quaisquer vídeos da Famí-
lia também são permitidos, tais como os
“Family Fun”, “Praise Time”, vídeos “GAP”,
etc.

78. Outra opção para uma atividade
em que queiram assistir algo são os vídeos
“The Acts of the Revolution” e “Garden of
Eden”.

79. Todos podem assistir aos filmes
inspiradores da Bíblia e sobre missionári-
os na lista (ver pág. 12) que forem apropri-
ados para a sua idade, se ouvirem de Mim
especificamente sobre isso antes de vê-los

— embora até mesmo esses não deveriam
ser vistos vezes sem contas.

80. Eu considero esses filmes bons
para mostrar no seu Lar, mas quero deixar
claro que a Minha intenção não é simples-
mente substituir os filmes que costuma-
vam ver com filmes mais inspirados ou que
tenham menos influência mundana. A
idéia principal é passarem mais tempo com
seus filhos e adolescentes, mais tempo em
convívio amoroso uns com os outros, e
mais tempo Comigo. Essas são as priori-
dades. Está bem assistirem a esses filmes
de vez em quando, contanto entendam que
não estou lhes dando essas opções para
substituírem as suas noites de vídeos por
filmes clássicos. Não é esse o propósito.

81. Há tantas outras coisas que podem
fazer, que, embora exijam mais trabalho,
planejamento, esforço ou sacrifício, em
longo prazo serão muito mais gratifican-
tes e os deixarão muito mais satisfeitos.
Esses filmes não são nocivos, e não des-
troem o que estou tentando fazer com a
renovação. Eles alimentam, são
inspiradores para o seu espírito e tenho
prazer em deixá-los assistir a eles com
moderação. Mas em se tratando de filmes,
por mais inspirados que sejam, tomam
tempo, e passar seu tempo Comigo, com
seus filhos e com os outros é um dos as-
pectos mais importantes da renovação.
Então mantenham as coisas na perspecti-
va certa, e desfrutem desses filmes com
moderação.

82. (Mamãe:) Segue-se uma relação
dos filmes que o Senhor confirmou que po-
deriam assistir durante a renovação, se
decidirem assistir a filmes. Talvez descu-
bram que fomenta mais união e é mais gra-
tificante fazerem outras atividades em con-
junto, quer no seu Lar ou entre Lares. Mas
se forem assistir a filmes, a idéia não é sim-
plesmente substituir as noites que assisti-
riam a filmes com esses. Deveriam orar e
receber uma confirmação do Senhor antes
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de assistirem a quaisquer desses filmes ou de os exibirem aos seus filhos. Deveriam
perguntar ao Senhor especificamente se e quando deveriam assistir a qualquer um
desses filmes, e com que freqüência.

83. Observarão que há alguns desenhos animados na lista abaixo. Contudo, por
favor, não recorram sempre a eles quando quiserem mostrar algo a seus filhos. Embora
sejam bons, têm partes tolas que, se as crianças ficarem vendo muitas vezes, não vai dar
bom fruto na vida delas.

Abraham (Richard Harris, 1994, para MCs)
Ben Hur (Charlton Heston, 1959, para JETTs)
Bíblia, A (John Huston, 1966, para OCs)
Chaves do Reino (Gregory Peck, 1944, para YCs)
Dez Mandamentos, Os (Charlton Heston, 1956, para YCs)
Evangelho de João, O (Henry Ian Cusick, 2003, para OCs)
Evangelho Segundo Marcos, O (Alex McGowan, para Todos)
Homem de La Mancha, O (Peter O’Toole, 1972, para OCs)
Inn of the Sixth Happiness (Ingrid Bergman, 1958, para OCs)
Irmão Sol, Irmã Lua (Graham Faulkner, 1973, para OCs)
Jacó (Matthew Modine, 1994, para YCs)
Jeremias (Patrick Dempsey, 1998, para JETTs)
Jesus (Brian Deacon, 1979, para Todos)
Jesus (Jeremy Sisto, 1999, para OCs)
Jesus de Nazaré (Robert Powell, 1976, para YCs)
Joana d’Arc (Ingrid Bergman, 1948, para JETTs; L. Sobieski, 1999, para  JETTs)
José (Paul Mercurio, 1995, para Todos)
José: Rei dos Sonhos (Desenho, 2000, para MCs)
Manto Sagrado, O (Richard Burton, 1953, para OCs)
Miracle Maker, The (Desenho animado, 2000, para MCs)
Paixão de Cristo, A (James Caviezel, 2004, para adolescentes juniores)
Pedro e Paulo (Anthony Hopkins, 1981, para OCs)
Príncipe do Egito (Desenho animado, 1998, para MCs)
Quarto Sábio, O (Martin Sheen, 1985, para OCs)
Quo Vadis (Peter Ustinov, 1951, para JETTs)
Rei dos Reis (Jeffrey Hunter, 1961, para Todos)
Salomão (Ben Cross, 1997, para JETTs)
St. John in Exile (Dean Jones, para OCs)
Story of Jesus for Children, The (Brian Deacon, 1999, para OCs)
Últimos Dias de Pompéia, Os (Ernest Borgnine, 1984, para JETTs)
Visual Bible: The Book of Acts (Dean Jones, 1994, para MCs)

P: E os Veggie Tales e clássicos cristãos em desenho animado?
R: (Jesus:) Embora não é que esses vídeos sejam nocivos em si se mostrados de

vez em quando, em muitos Lares e famílias eles se tornaram babás das crianças, e elas
precisam de umas férias deles. Precisam aprender a desfrutar muito mais de um sim-
ples tempinho de história, de flanelógrafos e esquetes. Elas precisam aprender a se
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descontrair brincando juntas, em vez de
ficarem largadas na frente de um vídeo. E
quero que os pais e professores, e todos
no Lar, passem muito mais tempo de qua-
lidade com as crianças. Se Eu permitisse
que usassem esses outros vídeos durante
o período da renovação, eles não só ofus-
cariam os da Família que estão à sua dis-
posição e seriam mais atraentes, como
também usados com mais freqüência do
que Eu gostaria, como babás ou entreteni-
mento, e a mudança que quero realizar não
seria completa.

P: E está bem usarmos vídeos de exer-
cícios?

R: (Jesus:) Uma das maneiras de se be-
neficiarem ao máximo desse período de
renovação é se entrarem nele abertos e
querendo mudar, e não continuarem com
nada simplesmente porque “é assim que
temos feito até agora” ou porque “ainda é
permitido, então deve estar bem”. Em al-
gumas ocasiões Eu talvez queira lhes mos-
trar algo melhor, e a renovação é o mo-
mento perfeito para reavaliarem cada as-
pecto da sua vida e Me pedirem para esta-
rem dispostos a verem no que podem me-
lhorar.

88. Exercício pode parecer uma parte
pequena da sua vida, e algo que é neces-
sário ter como rotina se quiser ser fiel em
fazer exercício. É verdade. Mas por que
não checar Comigo para ver se Eu tenho
alguns ajustes a fazer na sua rotina? Estará
bem continuar usando os vídeos de exer-
cício se Eu lhe mostrar isso, mas esteja
aberto. Eu talvez lhe mostre uma maneira
de fazer com que seu tempo de exercício
seja ainda mais divertido e interessante,
acrescentando variedade ou convívio ou
uma vigília de oração, ou talvez lhe dando
idéias de adapta-lo mais às necessidades
do seu corpo. Não deixe nenhum aspecto
de sua vida permanecer estagnado e fe-
chado para os ventos frescos de mudança
e do Meu Espírito.

Atenção: Com relação a sexo
durante a renovação

89. (Mamãe:) Não se preocupem, não
vamos desencorajar nem proibir relações
sexuais durante a renovação! Na verdade,
ter encontros amorosos e compartilhar o
amor do Senhor uns com os outros desta
forma é provavelmente algo que vai au-
mentar em algumas situações, porque, de-
pois de se certificarem de que as crianças,
os JETTs e os adolescentes juniores têm
suas necessidades satisfeitas, talvez ainda
sobre um tempinho que possam usar. E
isso é maravilhoso. Obrigado Senhor pela
liberdade e o entendimento que nos deu
da Sua linda Lei de Amor!

90. Isto é apenas um pequeno lembre-
te para, por favor, permanecerem dentro
das diretrizes da Lei de Amor, dentro dos
limites que o Senhor lhe deu pessoalmen-
te em relação a “lute pelo ouro”, e, por fa-
vor, permaneçam dentro das diretrizes da
Carta Magna para a sua faixa etária! Estou
principalmente preocupada em lembrar-
lhes que a punição por fazerem sexo com
pessoas fora da sua faixa etária é em quase
todos os casos a excomunhão total.
Excomunhão significa que você tem que
sair de seu Lar e não pode mais fazer parte
da Família em nenhuma categoria. Sei que
é severo, e Peter explica sobre todas as ra-
zões para isso na BN “Emendas à Carta
Magna 2003” (BN 1033).

91. Mas o ponto é que, se você de algu-
ma forma não souber bem com que faixa
etária pode ter atividades sexuais, por fa-
vor, procure, leia atentamente e siga fiel-
mente. Lembrem-se que não ter conheci-
mento da lei não é desculpa — tampouco
um lapso de memória. Os COs não terão
opção senão excomungar os que
extrapolarem a faixa etária especificada,
como menciona a BN 1033. Os membros
da Família, tanto jovens como os mais ve-
lhos, não poderão dar a desculpa de que
não leram a BN das Emendas com atenção,
por isso desconheciam as regras. Ainda
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assim terão que ser excomungados de
modo a protegermos a vida comunitária
da Família e mantermos o padrão de obe-
diência. Então, por favor, estejam cientes
das diretrizes para a sua faixa etária e não
cometam deslizes, porque as conseqüên-
cias são duras.

92. Tendo dito isto, por favor, divirtam-
se dentro dos limites divinos que o Senhor
estabeleceu para nós. Divirtam-se, sejam
amorosos, estejam em oração e sejam sá-
bios, incluam nosso Marido tanto quanto
puderem na sua recreação com outros,
peçam-Lhe para ajudá-los a estar dispos-
tos a darem altruisticamente e fazerem um
pouco mais do que estão acostumados, e
este tempo será uma bênção para você e
para todos que o Senhor tocar através de
você com o Seu amor.

Para encerrar
93. Estamos publicando uma lista nes-

ta BN de todas as idéias de atividades e
coisas positivas que podem fazer em vez
do que costumavam fazer, mas algumas
pessoas nos WS trabalharam duro para
compilar sugestões de atividades, jogos,
perguntas para sessões de perguntas-e-

respostas, receber histórias do Céu para os
seus filhos, e mais. Todas essas idéias, lis-
tas e novos materiais serão ou afixados no
site só para membros ou mandados nos
envios regulares. Então, embora possa ser
difícil só ler sobre as restrições que o Se-
nhor está determinando ou as coisas das
quais está nos pedindo para abster duran-
te esse período, Ele também está nos dan-
do um monte de outras coisas para substi-
tuí-las — só ainda não enviamos tudo para
vocês. Se tiverem mais idéias ou dicas do
que funcionou para vocês, por favor, envi-
em-nos e talvez possamos afixá-las ou
compartilhá-las com a Família.

94. Peter e eu os amamos muito, e es-
tou clamando as chaves de mudança, fé,
louvor e superar para vocês! “Você sentirá
o poder das chaves — estável e confiante,
forte e imbatível — ao Me louvar e Me glo-
rificar com Sua voz. Sempre que se sentir
desencorajado ou preocupado, puxe o po-
der das chaves através de suas palavras de
fé e louvor. Elas vão imediatamente àque-
les que Me honram e glorificam o Meu
Nome.”

Sua para sempre
Mamãe

Promessas das Chaves

Darei as chaves de fogo e ardor de revolu-
ção a todos que as invocarem com verda-
deira humildade e fervor.

Mudanças radicais estão à sua porta as-
sim que as pedirem no poder das chaves.

Os que Me buscam — com espíritos fra-
cos, mentes humildes e tendo nada além
do poder das chaves em suas mãos —
receberão uma mudança instantânea e
milagrosa nas suas vidas, espíritos e
Lares.

Quando for tentado e fascinado pelo mun-
do, sobrepuje Satanás com a força arrasa-
dora das chaves. Destrua-o, amarre-o e o
expulse! Seja renovado!

Perdeu a esperança de mudar? Já é assim
há muitos anos? Acha que não agüenta
nem mais um dia? Invoque as chaves de
rejuvenescimento e mudança, e elas ope-
rarão milagres na sua vida.

Você sempre teve em si uma centelha da
Revolução, e se invocar o poder das cha-
ves ela se tornará um fogo.



15

Quero lhe dar poder, milagres,
discernimento e viagens espirituais, visões
e o sobrenatural. Clame essas coisas,
permanecendo firme nas chaves e recu-
sando-se a ser dissuadido.

Por que está cansado? Invoque as chaves,
que renovam a carne cansada e dolorida,
reavivam até as almas mais secas e fazem
brotar lírios das vidas mais desalentadas.

As chaves estão vivas e causarão movi-
mento, ação e mudança. Elas inspirarão,
revolucionarão, derrubarão paredes e mu-
darão maus hábitos e conceitos profunda-
mente arraigados. Usem-nas para destran-
car as portas de tudo o que precisar — e
mais.

Morte à letargia, morte à complacência,
morte à desobediência! – Com o poder das
chaves!

Renuncie ao mundo, saia do meio deles e
aparte-se. Segure ao alto as chaves de
revolução, e exija que elas façam de você
uma bola de fogo no espírito para Mim.

Se você está preso, invoque as chaves de
liberdade para se desvencilhar dos cami-
nhos do mundo.

Permaneça firme nas chaves, que o liber-
taram, e não se coloque de novo debaixo
do jugo da escravidão.

As chaves de mudança que ativarei em
suas vidas vão renovar sua fé, aumentar
sua visão e dar à Minha Família uma força
que jamais conheceram.

Erga o Meu estandarte e ganhe as bata-
lhas deste dia invocando as chaves de
luta, visão e fé. Nada o detém quando se
firma nesse poder.

Se optar por seguir a Mim, o seu Amado,
e não ao Maligno e suas maquinações,
você será libertado. Esse ladrão infame
tentou roubar muitos que estão Comigo,
mas se usarem as chaves de destino,
poderão soltar as cordas que os prendem.

As chaves de força estão às suas ordens e
são ativadas quando as pedem em plena fé.

Invoquem as chaves de sintonia durante
este período tão importante em que quero
orientá-los de forma mais clara do que
nunca. O Inimigo vai tentar confundir a sua
mente e interferir com energia estática,
mas quando invocam as chaves de um
canal claro e preciso, Eu emboscarei to-
dos os demônios e desbaratarei todos os
seus ardis.

Se invocar as chaves de força, seu espíri-
to, corpo e mente serão fortalecidos. O
Meu poder fluirá nas suas veias e através
dos canais na sua mente, e o seu espírito
exercitará o seu direito de liberar as forças
do Céu quando você precisar.

Longe do alcance dos olhos humanos es-
tão as Minhas naves das chaves de pronti-
dão, esperando para serem chamadas.
Assim que invocar sua ajuda, a tripulação
sairá com ímpeto em seu auxílio e suprirá
cada uma de suas necessidades, quer
defesa espiritual, quer física, ou provisão,
visão, unção e fé.

As naves das chaves carregam um supri-
mento de chaves feitas sob medida para
você pessoalmente e para o seu Lar, e
assim que pedir elas vão pairar sobre você
e liberar uma corrente do Meu poder das
chaves para revigorá-lo e renová-lo.
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Invoque a posse das chaves de dedicação,
e nada amainará o seu ardor em Me servir
nem apagará a sua chama de alegria ou o
impedirá de trilhar o caminho da Minha
vontade.

Dons novos ou anteriormente desconheci-
dos do Espírito inundarão a sua vida, cora-
ção e espírito este ano, em proporção à
sua obediência e desespero ao invocar as
chaves de discipulado.

Se depender das chaves de todo seu cora-
ção, poderá depender de Mim para mani-
festar o Meu poder em sua capacidade
total e lhe dar a Minha força plena.

Você é fraco, mas as Minhas chaves são
fortes e capazes em cada situação!

Invoque as chaves de submissão e assim
Me dê abertura para agir na sua vida, e pro-
meto que farei de você um vaso melhor —
mais lindo, útil e estreitamente ligado a Mim.

O poder das chaves vai elevá-lo quando se
sentir por baixo, encorajá-lo quando se
sentir fraco, fortalecê-lo quando se sentir
cansado da luta e lhe dará coragem para
enfrentar qualquer batalha até ganhar a
vitória.

Com as chaves de previsão e visão celes-
te, ficará mais fácil tomar decisões difí-
ceis. Elas suavizarão os caminhos aciden-
tados e agilizarão a escalada de monta-
nhas altas.

Dê-Me o seu coração através das chaves
de posse total, e sua vida estará nas mãos
mais capazes que já conheceu ou que
jamais conhecerá.

Entre no futuro com esperança, coragem e
expectativa, pois as chaves de destino e
obediência o orientarão, e você verá tudo
na sua vida mudar para melhor.

O poder das chaves na sua vida nunca se
desvanecerá, enquanto mantiver a corrente
forte, clamando-as.

Seu mundo será ligado ao Meu, sua mente
se fundirá à Minha, o seu coração se unirá
ao Meu, ao clamar as chaves de posse
total.

As chaves são seus assessores pessoais
para ajudá-lo a ganhar vitórias, conquistar
novos territórios, derrotar o Inimigo e trilhar
a estrada do futuro Comigo.

Como Eu o amo tão encarecidamente, tão
completamente, tão apaixonadamente, lhe
dei as chaves, que representam o Meu
poder mais assombroso — poder para
proteger, manter, orientar, guiar, consolar,
encorajar, libertar, mudar, renovar, revigorar,
inspirar e elevá-lo.

Com a força e o poder das chaves de obe-
diência, você terá condições de fazer qual-
quer coisa por Mim ou pelos outros.

Você pode invocar as chaves de discipulado
quando sentir sua fé enfraquecendo. Caso
se sinta inseguro quanto à sua capacidade,
invoque as chaves de discipulado e elas
atiçarão as brasas da sua fé e acenderão
os fogos da revolução.

As chaves podem lhe dar fé para lidar com
qualquer coisa! Tudo que parecer insuperá-
vel, impossível ou imbatível pode ser dimi-
nuído e transformado em algo superável,
possível e suportável, através do poder das
chaves.


