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"A Arte da Guerra, 6a. Parte," Outras Cartas 1 (CdM 3590, BN 1173) 

FD/MM/FM   março de 2006 
 

APRENDER A AMAR A LUTA 
 
� On "Chocolate Soldiers," by C.T. Studd 
� "Belzebu - O Senhor das Moscas" CdM 168:10–13  
� "Lutadores!" CdM 551:18–42, 51–60, PCD 13 
� "Whole Chinese Cemetery Set Free," ML #1264:1–3, 15–16, Vol.13 
� "Lute pela Sua Cura!" CdM 2072:81,83–87, 90–91, 93–96, 98–102, 104–106, 110–113, Vol.16 
� "Problemas e Soluções!" — 4ª PARTE! CdM 3072:106–110, 116–118, 121–141, BN 702 
� "Metas Pessoais e Pedidos de Oração da Mamãe para 1998!" CdM 3165:83–86, BN 771 
� "Zás-Trás! Cacete no Capeta!" CdM 3179:10–11, 52–57, 59–63, 71, 73–74, 76–78, 82–87, 90–91, 93–95, BN 785 
� "Milagres no Dia do Jejum!" CdM 3384:148–150, BN 976 
� "Pérolas e Preciosidades, 1a Parte" CdM 3416:143–146, 151–152, BN 1003 
� "A Arte da Guerra, 1ª Parte" CdM 3532:5–12, 17–50, 81–90, 117–132, BN 1123 
 
* On "Chocolate Soldiers," by C.T. Studd 
(Obs. :Não disponível em português.) 
 Every true soldier is a hero! A soldier without heroism is a Chocolate Soldier! Who has not been stirred to scorn and mirth at 
the very thought of a Chocolate Soldier? In peace true soldiers are captive lions, fretting in their cages. War gives them their liberty 
and sends them, like boys bounding out of school, to obtain their heart's desire or perish in the attempt. Battle is the soldier's vital 
breath! Peace turns him into a stooping asthmatic. War makes him a whole man again, and gives him the heart, strength, and vigor 
of a hero. 
 Every true Christian is a soldier--of Christ--a hero "par excellence!" Braver than the bravest--scorning the soft seductions of 
peace and her oft-repeated warnings against hardship, disease, danger and death, whom he counts among his bosom friends. 
 The otherwise Christian is a Chocolate Christian, dissolving in water and melting at the smell of fire. Sweeties they are! 
Bonbons, lollipops! Living their lives in a glass dish or in a cardboard box, each clad in his soft clothing, a little frilled white paper 
to preserve his dear little delicate constitution. … 
 Difficulties, dangers, disease, death, or divisions don't deter any but Chocolate Soldiers from executing God's will. When 
someone says there is a lion in the way, the real Christian promptly replies, "That's hardly enough inducement for me; I want a bear 
or two besides to make it worth my while to go." 
 
* "Belzebu - O Senhor das Moscas" CdM 168:10–13 
 10. (Papai fala no espírito:) "TODO PODER ME FOI DADO NO CÉU E NA TERRA! Os espírito estão sujeitos a nós! 
Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor, e de uma mente tranqüila! Perfeito amor lança fora todo o temor! 
Não seja atemorizado em nada pelo seu Adversário, o Diabo! Eu resisto a você, Satanás, no Nome de Jesus! Resista ao Inimigo, e 
ele fugirá de vós! Sai de mim, Satanás! Maior é Ele, que está em vós, do que ele, que está no mundo! Quando o Inimigo vem como 
um dilúvio, o Espírito de Deus levantará um estandarte contra ele! Não dê lugar para o Inimigo! Tudo o que é preso na terra será 
preso no Céu, e tudo o que está solto na terra, será solto no Céu! 
 11. "EU ADORO LUTAR CONTRA O INIMIGO!" - Como um homem forte que ama correr uma corrida, um homem forte 
que se regozija e grita por causa do vinho, como um cavaleiro que ama a disputa, e se ergue para lutar contra o inimigo!!... 
 12. É TÃO RIDÍCULO PENSAR QUE A CASA DE BELZEBU PODE LUTAR contra a Casa de David! Que o Senhor 
das Moscas pode lutar contra o Senhor dos Vivos! … Eu amo lutar pela Causa de David e pelo Nome de Jesus! Seja forte no 
Senhor e no poder de Sua Força! ALELUIA!! 
 13. NÓS AINDA NEM MESMO COMEÇAMOS A LUTAR! Fico furioso quando as pessoas tomam os ataques do Inimigo 
sem resistir e deixam que o Diabo pise em cima deles, ou vão andando mansamente por aí, tentando fazer as pazes com ele, ou 
tentando não incomodá-lo ou deixá-lo chateado ou agitá-lo! Eu gosto de acertá-lo na cabeça e repreendê-lo no Nome de Jesus, no 
poder do Espírito, e me livrar dele, não somente ficar agüentando, tolerando e deixando-o ficar por perto atrapalhando a nós e às 
pobres pessoas que ele está oprimindo, obcecando, e atacando! Aleluia! Vamos travar guerra contra o Malvado! 
 
*"Lutadores!” CdM 551:18–42, 51–60, PCD 13 
 18. (Papai:) Eles precisam aprender a resistir ao Inimigo e orar para que o Espírito de Deus levante a sua bandeira 
contra ele. Precisam aprender que não estão se juntando a uma unidade de paz — se juntaram a um exército — e estamos no meio 
de uma batalha, é uma guerra! Mas gostamos disso, gostamos de lutar contra o Diabo, gostamos de derrotá-lo! 
 19. Um soldado de verdade gosta da batalha, como um atleta gosta da competição. Ele gosta da luta, gosta de estar no 
meio da batalha, gosta da agitação, da alegria radiante da vitória, de cada vitória! 
 20. Estamos manejando as armas mais poderosas que o mundo jamais conheceu! A bomba atômica é fichinha! Esta 
pequenina bomba de amor é o suficiente para explodir este país! Glória a Deus! O amor de Deus é a arma de útlima geração! É um 
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poder absolutamente irresistível! Glória a Deus! 
 21. . Não podemos perder, é impossível perdermos, porque "o Amor nunca falha"! Mesmo quando parece que perdemos, 
ainda vencemos! Portanto, eles deveriam agradecer a Deus pelas bênçãos que têm! Graças a Deus pela Família! Graças a Deus pelo 
amor, pela salvação! Graças a Deus pela Sua proteção e provisão! Graças a Deus por tudo, seja o que for que Deus nos manda ou 
permite que o Diabo cause! 
 22. ""Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor." " (Rom.8:28). Não sei como eles podem 
reclamar por terem algumas pequenas provas, testes e batalhas. Como eu sempre disse:, Não há testemunho sem teste, não há 
triunfo sem prova e não há vitória sem batalha! Ora, parece um atleta dizendo: "Agora que me juntei à equipe olímpica, por que 
devo correr? Por que devo passar esses testes e provas? Achei que tinha sido escolhido um campeão!" Vou lhes contar, vocês têm 
que merecer suas medalhas nesta luta! É como um soldado dizer: "Bem, me juntei ao exército — por que tenho que lutar?” Não é 
ridículo? Foi para isso que se juntou ao exército, para lutar! 
 23. Quando somos salvos, nos juntamos ao exército de Deus e nos tornamos soldados. e espera-se de nós que vamos 
para a batalha e lutemos! Nesta guerra não há dispensa, é uma luta até ao fim, a cada passo, até que a morte nos separe! 
Esqueçam os caras que não acham que vale a pena lutar e morrer pela meta! Por favor, se eles não acham que vale a pena lutar e 
morrer por isso, por que entraram? Hein?  
 24. É uma luta de morrer diariamente! há uma guerra sendo travada, uma guerra entre dois mundos: o mundo do mal e o 
Reino de Deus! Eles estão do lado de Deus, do lado vencedor que não pode perder! Mas ainda têm que lutar! Mas quando se 
tornarem veteranos, vão gostar da luta, vão amá-la! 
 25. Adoro a batalha! Eu a amo! Aleluia! Porque sei que estou do lado certo, que tenho o Comandante certo de Quem 
sinto orgulho e por Quem ficaria feliz por viver ou morrer. Glória a Deus! Mas vamos vencer e vale a pena vencer! E vai valer a 
pena lutar pelos frutos. 
 26. Vamos desfrutar de todos os despojos de guerra, triunfar sobre nossos inimigos, ter todas as bênçãos de Deus e 
recompensas, e cem vezes mais de tudo que jamais tivemos que renunciar! Deus vai tirar dos nossos inimigos e dar tudo isso a nós! 
Vamos governar o mundo! Mas se não tiverem a garra para lutar uma pequena batalha para vencê-la, como podem achar que vão 
sequer conseguir governá-lo! 
 27. Se você não percebe a razão por que está lutando, por que há uma batalha, se não olha para a meta, para o fato de que 
vamos vencer, e se não consegue ver o que vamos vencer, o que nos espera, o que o aguarda pessoalmente, o que vai significar a 
vitória, então é claro que vai achar que os testes, tribulações e batalhas são demais e difíceis demais, e que não valem a pena! 
 28. Você precisa manter os olhos na meta. Como diz em Hebreus 11, o capítulo da fé: Pela fé, pela fé — eles olharam para a 
frente, olharam adiante. Não estavam satisfeitos em apenas serem cidadãos deste mundo, esperavam um país feito por Deus, um 
país Celestial, uma Cidade Celestial, construída pelo Senhor! 
 29. Eles estavam dispostos até a passarem todas as batalhas e tribulações, serem estrangeiros e peregrinos aqui, um povo 
sem país porque sabiam que havia um a caminho! — E sabiam que valia a pena lutar, viver e morrer por ele! 
 30. Até mesmo os benefícios que estão a caminho — que soldado recebe um soldo assim? Quem recebe cem vezes mais 
tudo que renuncia ou deixa de lado para se juntar a um exército? Ele vai receber cem vezes mais aqui e agora nesta vida! Que mais 
ele pode pedir do que isso! 
 31. Cem vezes mais o salário que recebia antes, cem vezes mais a família que tinha antes, cem vezes mais as casas que tinha 
antes, cem vezes mais em saúde, em bênçãos, em amor — cem vezes mais de tudo que tinha antes! Que mais ele poderia pedir! E 
ainda por cima, o Céu! 
 32. . Meu Deus, será que eles não acham que vale a pena lutar por tudo isso? Será que não acham que até mesmo o amor 
de nosso Salvador, o amor de nosso Comandante supremo, e só o fato de O amarmos já não vale a pena? 
 33. Nunca mais terão que se preocupar, perguntando-se se estão salvos, se vão para o Céu ou para o Inferno. Só isso já 
deveria fazer com que tudo valesse a pena, só de ter esta batalha ganha! Certo? Deveriam estar cheios de gratidão por isso, tanto 
que estariam dispostos a lutarem as batalhas do Senhor. 
 34. Jesus ganhou a sua batalha por você. Ele lutou, sangrou e morreu por você na cruz para salvá-lo e ganhou a batalha 
por você. Se não estiver disposto a agora por sua vez dar a sua vida por Ele, então não é digno! Se não estiver disposto a por sua 
vez viver, lutar e morrer por Jesus, tendo visto como Ele sofreu por você e sua salvação, então você não é um soldado! 
 35. Se não estiver agradecido o suficiente pela sua salvação para enfrentar algumas batalhinhas com o Diabo e lutar pela 
causa de Cristo, por Jesus, pelo Seu Reino, Sua Família e o Amor, e para tentar salvar outros, então não tem condições para estar 
aqui! 
 36. Meu Deus, você deveria estar disposto a morrer por alguém que salva a sua vida! Jesus salvou nossas almas, salvou 
nossas vidas para a eternidade, e você deveria estar disposto a fazer qualquer coisa por Ele agora, qualquer coisa que Ele lhe disser 
para fazer, enfrentar qualquer tipo de batalha, qualquer luta, independentemente de entender ou não o que é ou por quê! Só precisa 
ler a Bíblia para descobrir por quê! 
 37. Meus Deus, se você não estiver disposto a morrer por Cristo, acho que não era digno de Ele ter morrido por você! 
Jesus morreu por você, mas você não está disposto a sofrer um pouquinho por Ele?  Vejam o que Jesus fez por vocês, como sofreu 
por vocês! Deveríamos estar dispostos a fazer qualquer coisa por Ele, sofrer qualquer coisa por Ele, passar qualquer coisa por Ele 
para salvar outros como Ele nos salvou! 
 38. Que Deus nos ajude a sermos soldados, dispostos a fazermos qualquer coisa por Você, Senhor, só por gratidão à Sua 
Salvação!! Ele comprou e pagou por nós, somos propriedade dEle, pertencemos a Ele agora. Ele pode fazer o que quiser conosco. 
Ele pode nos enviar a qualquer batalha que Ele quiser, quer entendamos e achemos que vale a pena, quer não! A batalha é dEle, 
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não nossa! 
 39. Você nem sempre tem que saber por que está lutando ou pelo que está lutando! Só tem que saber que Jesus deu uma 
ordem e você obedece não importa qual seja o resultado: mesmo que o mate! "Ainda que Ele me mate, nEle confiarei!" (Jó 13:15) 
Amém? 
 40. É claro que é uma batalha. Por que cargas d’água acha que se juntou ao exército? Um exército serve para travar 
batalhas, e temos muitas delas para lutar! Mas aleluia! Adoro lutar porque sei que estou lutando por Aquele por Quem vale a pena 
lutar, pelas almas pelas quais valem a pena lutar, e pelas metas que valem a pena alcançar! 
 41. Meus Deus, por que questionar a razão de todas essas batalhas, testes e tribulações? Vocês estão num exército! É 
claro que vão ter que lutar e enfrentar batalhas!  Talvez tenham achado que estavam se juntando a um asilo de velhinhos ou algo do 
tipo, se aposentando ou tirando férias permanentes! 
 42. Jesus esteve disposto a morrer por nós para nos salvar, e Ele quer que estejamos dispostos a morrer por Ele para 
salvar outros "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos!" (João 15:13.). Como Cristo 
morreu por nós, Ele espera que entreguemos nossas vidas pelos irmãos. 
 51. Não há coroa sem cruz, não há testemunho sem teste, não há triunfo sem prova, não há vitória sem batalha, não há 
rosa sem espinho! Glória a Deus, foi por isso que você se juntou ao exército — para lutar e vencer! Vamos continuar lutando a 
batalha! Não podemos perder! 
 52. Vale a pena! Vale a pena cada luta, batalha, teste e prova! Tudo vale a pena! Obrigado, Jesus! Vale a pena por causa 
de todos os testemunhos, triunfos e vitórias! Vale a pena vencermos, graças a Deus! 
 53. Então, voltem agora para a batalha e comecem a lutar! Amém? Parem de desistir com tanta facilidade. Parem de 
ficar assustados com o Diabo Se vocês lutarem, ele sabe que vencerão! Se lutarem, ele sabe que não podem perder, que ele não 
pode vencer e não tem como sair vitorioso. Por isso, ele tenta assustá-los, fazê-los desistir e se render. Ele tenta persuadi-los a 
desistir, a sacudir a bandeira branca da horrível rendição. 
 54. Continue resistindo ao Inimigo, continue levantando o estandarte do Espírito, manejando a arma da Palavra. A vitória é 
garantida se continuar a lutar! É impossível sermos derrotados porque estamos do lado vencedor, se continuarmos a lutar! Glória a 
Deus! 
 55. "Luta a boa milícia da fé," "batalhe pela fé," "sofre as aflições", "guarde a fé!" (1 Timóteo 6:12; Judas 3; 2 Timóteo 
2:3; 2 Timóteo 4:7.). Não se esqueçam que é uma luta! Continuem lutando contra o Inimigo com a Palavra de Deus e sua fé: 
"Tomai toda a armadura de Deus: o capacete da Salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé (a Palavra), cingindo os vossos 
lombos com a verdade, e calçando nos pés a preparação do Evangelho da paz!" (Efésios 6:13-17) Vocês estão numa guerra é esta é 
a armadura! 
 56. Vocês são soldados chamados a lutar por Deus e pela fé! Pelo amor de Deus, não desistam só por causa de um ou 
outro probleminha! Sejam como John Paul Jones, que gritou: "Render-me? Jamais! Ainda nem começamos a lutar!" Com seu 
navio atingido e afundando, seus homens feridos, metade deles mortos, e ele ferido, ainda recusou-se a se render! Ao invés disso, 
ele capturou o navio inimigo e continuou lutando até vencer! 
 57. É este tipo de soldado que ganha vitórias, os que se recusam a desistir da luta! Nenhum soldado que desiste jamais 
ganhou uma batalha! Nenhum soldado que se rendeu jamais venceu! Nenhum soldado que balançou a bandeira branca de rendição 
jamais balançou sua bandeira sobre o inimigo! 
 58. Meu Deus, dê-nos lutadores, que gostam de lutar pelo Senhor com a arma da Sua Palavra, que desfrutam de derrotar o 
Diabo, e que sabem que não podem perder. Dê-nos lutadores que gostam de ganhar vitórias, heróis que conquistam e gostam de 
viver, lutar e morrer por Jesus, pelos seus irmãos e pela verdade! 
 59. Este tipo de soldado não pode ser conquistado, não pode perder, mesmo que morra lutando. Eles não podem perder 
porque receberão uma coroa de glória!" diz Paulo. (2 Timóteo 4:8.) Ele disse: "Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada!" Obrigado, Senhor! 
 60. Portanto, agüentem aí e metam bronca neles! Amém? Deus abençoe vocês! Amo vocês! Não podem perder se 
continuarem a lutar o bom combate da fé até o final! 
 
* "Whole Chinese Cemetery Set Free," ML #1264:1–3, 15–16, Vol.13 
(Obs. :Não disponível em português.) 
 1. (Dad:) I REALLY WON A VICTORY OVER THE DEVIL! Oh my God, we really won a victory over the Devil! 
 2. I LIBERATED ALL THOSE SOULS IN THE GOD-DAMNED CHINESE CEMETERY THAT THEY HAD IN 
BONDAGE! … We released thousands of souls from the cemetery! (Tongues and weeping!) 
 3. THANK GOD! I LIKE TO FIGHT THE DEVIL! (Trills and tongues!) TYJ! (Tongues) I had a big fight and I love it! 
(Tongues!) I had a big fight with the Devil and I won! (Tongues!) Every soul, every soul in the cemetery is liberated in the name of 
Jesus Christ! Every soul is freed from the Devil in the name of Jesus Christ! 
 15. I LOVE TO FIGHT THE DEVIL BECAUSE I ALWAYS WIN! I love to fight him! (Tongues) … That was a good fight! 
Oh I loved it! I really, really socked it to him, amen? In Jesus' name! 
 16. He can't win! He can't win, because I always win with Jesus! (Laughs and tongues) 
 
* "Lute pela Sua Cura!” CdM 2072:81,83–87, 90–91, 93–96, 98–102, 104–106, 110–113 
 81. (Mamãe:) QUAIS SÃO AS COISAS QUE MAIS VOS IMPRESSIONAM NO VOVÔ?  Que tipo de pessoa é o Vovô? 
… (Adolescente: Eu estava pensando que ele não só é um bom lutador mas que também gosta realmente de lutar!)-- Certo, 
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exatamente! Tem algumas citações que nós pusemos no ESFREGÃO sobre como ele adora a batalha, ele adora estar lutando para o 
Senhor contra o Diabo pelas almas dos homens! 
 83. (FAM: SE HÁ UM PROBLEMA OU ALGUMA COISA QUE NÃO ESTEJA CERTA, ELE NÃO ACEITA ISSO 
SIMPLESMENTE, MAS ATACA ISSO!) Sim, isso é muito bom, era o que eu ia dizer, era isso que eu estava pescando 
especialmente! (Peter: Ele faz isso agora!) Essas duas coisas!  … Ele está sempre pronto para lutar para vencer o mal, o maligno ou 
a coisa que não está certa! Ele faz um esforço, ele luta! 
 84. E ELE TAMBÉM SEMPRE FAZ A COISA AGORA! Como Alexandre, o Grande, disse quando lhe perguntaram como 
é que ele tinha conquistado o mundo em tão pouco tempo, ele respondeu: "Não demorando!" Portanto, isso está relacionado com 
lutar e com mudar as coisas, fazer a coisa agora. Caso contrário, se adiarmos a coisa provavelmente nunca vamos fazê-la. Se cada 
vez que o Vovô visse algo que precisava de ser feito e dissesse: "Vamos fazer isso amanhã", provavelmente ele não faria nem 
mudaria nem metade das coisas que faz e muda! Portanto, ser um lutador, estar disposto a mudar as coisas e fazê-las agora está 
tudo entrelaçado. 
 85. O QUE FAZ COM QUE O VOVÔ SEJA DIFERENTE DOS LÍDERES DE TODOS OS OUTROS MOVIMENTOS 
RELIGIOSOS? … Ele é um lutador! Ele criou uma Revolução, certo? Mais ninguém, nenhum dos outros movimentos religiosos, 
grupos de jovens ou confissões são revoluções! São todos parte do velho. Mas o Vovô tem estado disposto a lutar ao ponto de 
trazer uma mudança total e de mantê-la uma Revolução através de continuar lutando e mudando. 
 86. Nós hoje nem sequer teríamos a Família ou a Revolução se o Vovô não fosse um lutador e não tivesse começado isto e 
continuado a fazer isto ir em frente. Seríamos apenas outra confissão ou grupo de jovens ou organização da igreja. 
 87. POR ISSO VÊEM PORQUE É QUE O SENHOR EVIDENTEMENTE TEM OS LUTADORES EM ALTA 
ESTIMA. EXISTEM MUITO POUCOS NO MUNDO! A maioria das pessoas simplesmente não são lutadoras, mesmo a 
maioria de nós normalmente não somos lutadores, não é a nossa tendência natural. Mas temos que aprender a ser, porque isso é tão 
importante para o Senhor. É o que o Senhor quer num exército, neste movimento. Ele não tem o potencial para um exército de 
lutadores tão forte em mais nenhuma parte do mundo, por isso nós temos que ser os Seus lutadores! … Nós precisamos realmente 
de nos mexer em tudo, não só no que se refere a cura, mas precisamos de ser lutadores em tudo! 
 90. É DIFÍCIL PARA A MAIORIA DE NÓS, REQUER MUITO ESFORÇO! Para algumas pessoas como o Papai não é 
assim tão difícil, porque foi assim que o Senhor o fez e ele quer mudar, ele quer lutar. Mas a maioria de nós não gosta de mudar, e 
estamos metidos numa rotina a maior parte do tempo. É difícil para nós e não gostamos disso e resistimos a isso. Não obstante, o 
Senhor te dará muito mais mérito se você não gosta disso mas o faz seja como for e vence essa tendência natural de ser preguiçoso 
e de estar metido numa rotina. 
 91. SE TEM ALGUMA COISA QUE É DIFÍCIL PARA VOCÊ E VOCÊ A FAZ SEJA COMO FOR, O SENHOR VAI 
TE DAR MUITO MAIS MÉRITO POR ISSO DO QUE DARÁ A ALGUÉM QUE SIMPLESMENTE GOSTA DE FAZER 
ESSA COISA E PARA QUEM NÃO É DIFÍCIL! É claro que, de uma certa forma, é difícil para todos nós lutar contra o 
Inimigo, mas eu estou dizendo apenas que algumas pessoas por natureza gostam de fazer uma certa coisa e outras não. Por isso, é 
mais difícil para elas e quando realmente têm a vitória o Senhor dá-lhes de verdade mais mérito nessa determinada área do que à 
pessoa que foi como que criada para ser assim e que gosta de fazer isso. 
 93. EU QUERO QUE VOCÊS PENSEM SÉRIO NESTES VERSÍCULOS SOBRE LUTAR E QUE REALMENTE OS 
MEMORIZEM! Acho que a maioria deles estão no vosso Livro de Memorização e provavelmente já os memorizaram. Outro 
deles é "Toda a arma forjada contra ti não prosperará." (Isa.54:17) - Em outras palavras, é uma batalha. "Que milites boa milícia 
segundo as profecias que houve acerca de ti." (1Tim.1:18) Gostaria de saber que profecias eram essas. Eram a Palavra de Deus, 
certo? Ele foi capaz de ser um bom guerreiro e um bom soldado por causa da Palavra que aprendera e que lhe tinha sido dada. E 
acho que mencionamos "ao qual resisti firmes na fé". (1Pe.5:9)  
 94. DIZ QUE JESUS SUPORTOU TAIS CONTRADIÇÕES DOS PECADORES CONTRA SI MESMO, POR ISSO 
NÃO ENFRAQUEÇAIS DESFALECENDO EM VOSSOS ÂNIMOS." (Heb.12:3) O Papai recebeu esse versículo para mim 
uma vez. Jesus suportou tais contradições dos pecadores contra Si mesmo, "mas ainda não resististes até ao sangue." (Heb.12:4) - 
Resistir até ao sangue! Nós não lutamos uma batalha como Jesus lutou. Mas pelo menos devemos ser fortes e não desfalecer em 
nossos ânimos, não nos cansarmos de fazer o bem! "Combati o bom combate", "suportastes grande combate", "tiraram forças, 
na batalha se esforçaram", "assim combato, não como batendo no ar", "tudo o que ligardes na Terra será ligado no Céu." Não me 
digam que não é uma luta! Quero dizer, é algo em que realmente tem que se empregar muito esforço e realmente procurar ter todas 
as forças do Senhor do seu lado. "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho!" (Apoc.12:11) 
Eles venceram! Isso também é uma guerra, é uma luta! "O espírito do homem o sustem", em outras palavras, um espírito de luta, 
um espírito que está vivo, um espírito que está pronto para ir ao ataque! (Prov.18:14) "Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a 
tua força será pequena." (Prov.24:10) 
 95. A Bíbla toda está cheia disso, tudo que diz visa ir ao ataque e fazer um esforço e ser agressivo! Só porque não acontece 
dizer essas palavras exatas não significa que a Bíblia toda não implique isso. Toda a vida cristã é uma luta e você tem que lutar 
todos os dias, é trabalho árduo! E quando estiver terminado aqui, então teremos mais lutas e mais algum trabalho! Mas não será o 
mesmo, não terão que se preocupar com isso, terão os vossos corpos sobrenaturais e super poderosos. Agora é uma verdadeira luta 
e sacrifício viver para o Senhor, mas cada vez que ganhamos uma batalha e ganhamos mais vitórias, a nossa fé fica mais forte e nós 
ficamos mais fortes porque estamos lutando contra o Inimigo. 
 96. TEM UMA BOA CITAÇÃO NO ESFREGÃO QUE DIZ QUE AQUELE QUE NOS ATACA OU NOS PERSEGUE 
NOS AJUDA! O nosso adversário faz-nos fortes, e ficamos fortes ao lutar as batalhas, os nossos músculos da oração e da fé são 
usados e ficam fortalecidos. (ESFREGÃO 38:22) Por isso não tenham medo de lutar! Mas a maioria de nós não estamos muito 
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preocupados com ter medo, nós só precisamos de um pouco mais de iniciativa, precisamos mais de uma atitude de luta. Não temos 
assim tanto medo, só precisamos de nos mexer e ficar no ataque - em tudo! Eu não me refiro somente à cura ou a batalhas 
espirituais, mas também na nossa vida do dia a dia e em tudo que fazemos precisamos de ter entusiasmo e inspiração e empregar 
esforço nisso, ser agressivos! 
 98. O VOVÔ DIZ: "EU ADORO LUTAR PORQUE SEI QUE ESTOU LUTANDO POR AQUELE QUE VALE A 
PENA LUTAR e pelas almas que valem a pena ganhar e pelas metas que valem a pena alcançar!" (ESFREGÃO 38:1) - Esta 
deveria ser a nossa oração, que cheguemos ao ponto em que adoramos lutar, adoramos fazer o esforço, adoramos ensinar os outros, 
instruir os outros e lutar contra o Inimigo! "Faça seja o que for, mas continue seguindo em frente por Deus! Está destinado a ter 
sucesso algumas vezes se tentar com bastante frequência!" (ESFREGÃO 38:17) Também é uma luta, quando você continua 
tentando. "A única maneira de podermos alguma vez ser conquistados é se pararmos de atacar e desistirmos e pararmos de ter fé 
para tomar a iniciativa!" (ESFREGÃO 38:18) 
 99. "VOCÊ TEM QUE LUTAR TODOS OS DIAS CONTRA O DIABO E CONTRA O SEU VELHO EGO!" 
(ESFREGÃO 38:36) Sinto muito! Mas se aprendermos a adorar lutar, ainda que seja um monte de trabalho, depois não teremos 
que dizer: "Sinto muito, ai, outra luta!" Como o Papai diz, fazer sexo é trabalho árduo, mas se você adorar isso não vai se importar 
com o trabalho árduo! Por isso, muito embora lutar contra o Diabo seja trabalho árduo, se você adorar a batalha e pedir ao Senhor 
para te dar esse espírito de luta, então não vai ser tanto "Oh, que chatisse, outra luta com o Diabo!" Você vai ter um desafio e vai 
adorar fazer isso! Você pode adorar fazer isso porque sabe que vai ganhar a vitória! 
 100. NÓS SABEMOS QUE TEMOS TODO O PODER DO SENHOR DO NOSSO LADO E NÓS SEMPRE TEMOS A 
VITÓRIA SOBRE O INIMIGO! Por isso, podemos sempre adorar lutar porque embora fiquemos um pouco machucados e 
moidos enquanto lutamos, nós vamos ganhar e vamos ter uma vitória! - Não só uma vitória pessoal para nós, mas também uma 
vitória para o trabalho do Senhor e para os outros. Portanto esta é uma boa motivação para lutar! Certo? 
 101. "VOCÊ NUNCA PODE DEIXAR DE COMBATER, NUNCA PODE DEIXAR DE GANHAR VITÓRIAS, 
NUNCA PODE DEIXAR DE PROGREDIR, OU IRÁ RETROCEDER! A cada batalha que Deus te dá em que você ganha 
uma vitória segue-se uma batalha maior, porque Ele sabe que agora te pode confiar mais." (ESFREGÃO 38:37,38) O Senhor não 
quer que temamos as batalhas ou pensemos "Ai, mais outra batalha não!" Ele quer que nós desfrutemos delas! É claro que Ele não 
quer que nós desejemos ter conflitos só para podermos ter uma batalha, mas como sabemos que vão sempre vir batalhas, Ele quer 
que fiquemos desafiados ao lutar contra elas e cheios de fé porque sabemos que vamos ter a vitória! Então, vamos a isso, vamos ter 
o espírito de ganhar a batalha! 
 102. "PARA CONSEGUIR VITÓRIAS MAIORES VOCÊ TEM QUE CONTINUAR LUTANDO BATALHAS 
MAIORES; para obter recompensas maiores você tem que continuar fazendo sacrifícios maiores, e para ter alegrias maiores você 
tem que continuar sofrendo dores mais intensas!" "Se você ganhar esta batalha, amanhaã Ele vai te dar uma maior!" "Se você pensa 
que nesta vida chegará a hora em que não terá mais que lutar contra o ego, o pecado e o velho homem, está muito enganado!" "Eu 
gosto da batalha! Adoro-a! - Porque sei que estou do lado certo, do lado vencedor, e tenho o Comandante certo, e estou orgulhoso e 
feliz de viver ou morrer por Ele!" "É uma luta para viver! - É preciso ter fé, coragem, disposição para lutar, e trabalhar bem 
arduamente para viver a vida de fé!" "As pessoas que desfalecem, desfalecem primeiro em seus pensamentos; de certa forma 
desistem primeiro mentalmente ou espiritualmente." "Dê- me alguns homens corajosos, que pela verdade que adoram lutarão! 
Começarei com dez homens corajosos, e em breve dez mil a meu lado estarão!" - Um espírito de luta é contagioso, produz mais 
lutadores! (ESFREGÃO 38:41,44,51, 54,56,57,58) 
 104. "DEUS NÃO CHAMOU VOCÊ PARA UM PARQUE DE DIVERSÕES MAS PARA UM CAMPO DE 
BATALHA!" "A melhor maneira de parar um ataque é contra- atacar! A melhor defesa é uma ofensiva!" "Nós estamos numa luta 
até ao fim e a vitória é nossa, louvado seja Deus!" "Nós precisamos de ser mais militantes, mais agressivos, mais específicos e ir ao 
ataque, tomar a ofensiva e acertar nas coisas em cheio imediatamente!" "Quanto mais difícil um obstáculo, mais forte fica uma 
pessoa depois de o transpôr." "A vitória não é apenas atravessar a linha de meta, é lutar contra a oposição para chegar à meta!" É 
uma batalha! Se você vai ter a vitória você tem que trabalhar, não atravessa simplesmente a linha da meta! (ESFREGÃO 38:66- 
68,73,82,86) 
 105. "QUE DEUS NOS DÊ LUTADORES QUE GOSTAM DE LUTAR PELO SENHOR COM A ARMA DA SUA 
PALAVRA, que desfrutem derrotar o Diabo, que saibam que não podem perder e que gostem de obter vitórias! - Heróis vitoriosos 
que gostem de viver, lutar e morrer por Jesus, seus irmãos e a Verdade!" "Se vocês não sabem ser ousados, se não são lutadores, 
não pertencem a este grupo!" (ESFREGÃO 38:88,94) 
 106. NÓS SOMOS UMA FAMÍLIA, SIM, MAS PRECISAMOS DE SER UMA FAMÍLIA LUTADORA! Precisamos 
de ter em mente que até é mais importante ser um lutador do que uma Família, porque se a nossa Família parar de lutar 
não vai ser uma Família por muito tempo! 
 110. . "SE VOCÊ FOR UM LUTADOR COMO EU, GOSTA DA BATALHA! Quando sabemos que estamos lutando pelo 
que está certo não nos importamos com a batalha. Gostamos do desafio e do teste para mostrar a nossa força!" - Em outras 
palavras, para mostrar a força do Senhor! "Eu não negocio com o Diabo! Não me interessa tê-lo por perto e prefiro mil vezes 
combatê-lo do que chegar a algum acordo e viver com ele!" "Nós estamos em guerra com o Diabo e com as mentiras do Diabo! 
Nós somos um exército que está lutando espiritualmente, não com violência, não com armas, mas com a Palavra de Deus. Estamos 
lutando pela verdade e temos que ser lutadores pela verdade de Deus ainda que eles nos matem!" "O Senhor, os Seus anjos e vocês 
são muito mais poderosos do que o Diabo e seus demônios! Até Satanás tem que obedecer aos vossos comandos em nome de 
Jesus! É possível que ele lute contra vocês durante algum tempo, como está fazendo, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que 
ceder." "Nós que temos Jesus temos mais poder do que Satanás! Temos mais poder do que os demônios porque temos o poder de 
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Deus e o poder de Seu Espírito de Amor! "Ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará!" "Você tem que travar uma guerra ativa 
contra o Inimigo!" (ESFREGÃO 38:99-101, 107-109) 
 111. "REPREENDEMOS-TE, SATANÁS, EM NOME DE JESUS, E TODOS OS TEUS PODERES, anjos e maus 
espíritos. Obrigado, Senhor, por Teu grande exército poderoso que nos rodeia, que resiste a todos os poderes do Inferno ainda que 
estejam desenfreados contra nós. Mesmo um só anjo é suficiente para lidar com todos eles! "O anjo do Senhor acampa-se ao redor 
dos que O temem e os livra!" OS por toda a Tua bondade e misericórdia. Ajuda-nos a ficar perto de Ti no círculo encantado da Tua 
proteção, em nome de Jesus!" "Quando você repreende o Diabo não o faz calmamente. Você fica zangado e praticamente berra e 
brada, amaldiçoa e grita com ele. Você fica tão zangado no espírito!" "Que espírito de luta tem vosso Pai e que amor maravilhoso 
tem vosso Pai David por seus filhos. Vosso Pai ama a luta pela Verdade!" (ESFREGÃO 38:110-111,117) 
 112. "QUANDO O INIMIGO ATACA ISSO NOS FAZ FICAR VIVOS, ficar ativos e nos faz voltar a estar perto do 
Senhor, em oração, trabalhando, devolvendo os golpes, nos reviva espiritualmente e mata essa velha letargia preguiçosa que se 
instala quando tudo anda bem demais e tão facilmente que não temos que nos mover nem lutar nem trabalhar muito." (ESFREGÃO 
38:125) 
 113. "QUANDO VOCÊ ATACA O INIMIGO, ELE TENTA DEVOLVER O GOLPE. Contudo, a Palavra de Deus diz 
que se você o atacar com grande fé, se você lhe resistir, `ele fugirá de vós`. Isso não significa que você não vai ter que lutar um 
pouco antes dele fugir. Pode ser que ele lute um pouquinho, mas se você continuar lutando ele não aguenta, vira as costas e foge. 
`Quando o Inimigo vem como uma inundação o Espírito do Senhor levanta contra ele um estandarte'!" "Não aceite como resposta o 
não do Diabo, insista e vá em frente até o derrotar totalmente!" "Você tem que ser militante, tem que ser positivo, têm que se 
levantar e lutar contra o Diabo, não ser apenas passivo!" "Se você for lutador, às vezes tem que perder a calma e ficar zangado com 
o Diabo e meter bronca nele!" (ESFREGÃO 38:130, 136, 145, 146) 
 
* “Problemas e Soluções! — 4ª Parte!” CdM 3072:106–110, 116–118, 121–141, BN 702 
 106. (Papai:) Hoje é o dia de assumir uma posição! Escolhei hoje a quem servireis! Se Deus é Deus então sirvam-No. 
Mas se Baal é deus então sirvam a Baal. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos o Senhor! Vocês estão comigo? Esta 
é a minha mensagem para vocês, jovens, para vocês, pessoal mais velho, e para a Família inteira. Porque hoje é o dia de avançar! É 
hora de avançar e preciso dos que gostam de combater o Inimigo com a Palavra de Deus! Preciso dos que estão dispostos a lutar e a 
morrer pela sua Família, pelos seus irmãos e pela verdade. Você é um deles? Você está comigo? Este é um chamado às armas e eu 
preciso dos que estão dispostos a aceitar o desafio! Preciso dos que querem fazer mais do que simplesmente ficarem instalados 
num Lar, ganharem o mínimo dos mínimos para sobreviver e mal conseguirem subsistir. 
 107. Eu preciso de lutadores que saibam ir ao ataque, que não se assustam com o primeiro bú que o diabo faz, nem mesmo 
com o seu segundo ou terceiro bú! Eu preciso de lutadores que gostam de lutar e morrer pela verdade com a arma da Palavra, que 
gostam de derrotar o Diabo. Preciso de heróis conquistadores que gostam de viver, lutar e morrer por Jesus, pela Família e pela 
verdade! 
 108. Você está comigo? Está disposto e pronto a disparar, a revidar e a assumir uma postura?… Vocês tiveram tempo de 
sobra para pensarem bem nas coisas, orarem e decidirem pessoalmente o que querem fazer com a sua vida. 
 109. E agora, amados, hoje é o dia de tomar uma posição firme! E se optarem por ficarem do lado do Senhor, comigo e 
com a Família, - bem, nesse caso é hora de agir de acordo com isso! Pelo amor de Deus, por amor a mim e por amor à Família, se 
estão comigo, ajam como tal, por que eu preciso de lutadores! 
 110. Se você não gosta de lutar, para que está na Família? Nós somos lutadores! Eu sou um lutador! Eu adoro a batalha! 
Adoro a luta, porque sei que estou lutando do lado certo, do lado vencedor que não pode perder nem perderá! Sei que estou lutando 
por almas que valem a pena ganhar e por metas que valem a pena atingir! Você está comigo? 
 116. Nós estamos em guerra, amados! … o Inimigo está lutando muito para nos derrotar e eu preciso de lutadores que 
estejam dispostos a elevar ao alto a bandeira de David e a continuar a lutar para ganhar a guerra! O Diabo não pode ganhar se 
vocês não desistirem! Mas vocês têm que lutar! 
 117. Desde quando vamos permitir que uns poucos probleminhas nos parem? Onde estão os Martinhos Luteros dispostos 
a assumir uma posição firme e dizer: "Esta é a minha posição! Não posso fazer outra coisa!" Onde estão os John Paul Jones 
dispostos a gritar: "Nunca! Nós nem começamos a lutar!" Onde estão as Joanas D'arc dispostas a liderar as tropas para a batalha e 
até serem queimadas na fogueira se necessário for, por amor ao país e à pátria? Onde estão os Corações Valentes dispostos a 
ficarem firmes e fortes, cheios de coragem e destemidos? Onde estão os valentes de David? Eu ainda estou aqui! Ainda estou bem 
vivo e guiando as tropas! 
 118. Para o que vocês acham que eu fui promovido? O Senhor me promoveu e eu aceitei! Eu aceitei o desafio. Respondi à 
chamada do Céu. Fui promovido para a linha de frente da batalha, para guiar vocês à vitória final! Esta foi a oferta que o Senhor 
me fez naquele dia, quando eu estava deitado na minha cama, naquele dia que Ele me levou para Casa. Eu não vim para o Céu para 
ficar sentado numa nuvem tocando harpa! Eu vim para Aqui para lutar! Eu vim para o Céu nesta altura muito crucial da História do 
mundo para guiar as minhas tropas para a batalha! 
 121. Chegou! Quem está disposto a ficar do meu lado? Quem está disposto a lutar comigo? Quem está disposto a elevar-se 
acima dos probleminhas e aparentes dificuldades e combater o Diabo? Quem está disposto a levantar ao alto a bandeira e lutar 
apesar dos problemas e dificuldades? Satanás está jogando para vencer. Ele sabe que lhe resta pouco tempo e está metendo bronca! 
 122. Mas afinal, para que é que vocês entraram para o exército? Nós somos um exército! Somos uma Família, mas antes 
de mais nada somos um exército! E se vocês decidiram estar na Família, se decidiram estar no meu exército, o exército de David, 
então é hora de calçarem as botas e marcharem! 
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 123. Nós estamos numa guerra, meus queridos, e eu preciso daqueles que estão dispostos a lutar e a morrer por Jesus, 
por mim, pela Família e pela verdade! Preciso daqueles que estão dispostos a levantar bem alto a bandeira de David. Preciso 
daqueles que estão dispostos a continuar a se sacrificar, continuar a renunciar e a lutar cada dia! 
 124. Vocês estão comigo? Eu preciso daqueles que quando uma batalha termina, ficam ansiosos pela próxima, ficam todos 
entusiasmados e cheios de expectativa! Aqueles que têm o espírito de "fazer ou morrer", que estão dispostos a continuar a lutar em 
face ao desespero, que estão dispostos a não abandonar a luta quando são mais atingidos. Eu preciso daqueles que estão dispostos a 
tomar a iniciativa, que nunca param de ter fé e nunca param de atacar! Estamos numa guerra e o Inimigo está lutando para vencer! 
Eu preciso daqueles que estão dispostos a continuar a manejar com precisão a espada do Espírito, a ferir o Diabo onde realmente 
lhe dói - no âmago do seu coração! 
 125. Eu preciso de lutadores! Você está comigo? Escolha hoje! E se escolher o exército de David é hora de se ajuntar ao 
redor da bandeira. O Céu inteiro está se reunindo! O Céu inteiro está se ajuntando! O Céu inteiro está avançando! Você está 
conosco? Estou chamando vocês às armas. Vistam a armadura, levantem as bandeiras! 
 126. Eu preciso dos que estão dispostos a lutar e a dar tudo de si! Preciso dos que estão dispostos a derrubar os muros da 
divisão e da desunião entre as gerações e entre as pessoas da mesma idade. Eu preciso dos que estão dispostos a não dar lugar ao 
mal. Preciso dos que estão dispostos a lutar com todas as suas forças para se unirem como uma só Família, um só exército, para 
estarem preparados para correr para a batalha! Eu preciso dos que estão dispostos a se sacrificarem para ganharem outros. Preciso 
dos que estão dispostos a deixar de lado desejos pessoais, a renunciar a desejos e planos egoístas para se sacrificarem pela Família, 
para ganharem os perdidos e trazerem o Reino de Deus para a Terra! 
 127. Eu preciso de adultos que estejam dispostos a darem a sua vida e a se sacrificarem para ganharem a geração mais 
jovem. E preciso de adultos da geração mais jovem e adolescentes que estejam dispostos a se sacrificarem, custe o que custar, e a 
darem a sua vida para ganharem os seus irmãos mais novos. Eu preciso tanto de adultos como de jovens que estejam dispostos a se 
sacrificar e a dar a sua vida, a lutar, a viver e morrer por Jesus, por mim e pela Família. Eu preciso de soldados que estejam 
dispostos a ser sacrificados, dispostos a serem totalmente queimados no altar de sacrifício, a se gastarem como instrumentos 
concebidos e feitos pelo Senhor, a morrer para que outros possam viver! 
 128. Eu preciso daqueles que estão dispostos a se armarem com fé, amor e oração e enfrentarem o Inimigo para 
dissiparem as mentiras de Satanás e continuarem a lutar e a ganhar a batalha! Eu preciso daqueles que estão dispostos a 
recusar desistir, dos que recusam ceder. Eu preciso dos que estão dispostos a deixar de lado os pecados e os pesos que querem 
rodeá-los e a continuar a lutar! Eu preciso dos que estão dispostos a renunciar ao mundanismo, dos que estão dispostos a renunciar 
às idéias e modos carnais e a fixar os olhos no Céu, fixar os olhos na meta à frente. 
 129. Eu preciso dos que estão dispostos a enrijecer o rosto e avançar, sem vergonha, sem deixarem se abalar pelas 
circunstâncias e condições à sua volta. Eu preciso daqueles que estão dispostos a entrar onde os anjos têm medo de pisar e 
reinvindicar a terra. Eu preciso dos que estão dispostos a tomar uma posição firme, que não são confundidos, mas que optam por se 
apoiarem na poderosa mão de Deus! Eu preciso dos que estão dispostos a ir em frente puramente por fé e ganhar a batalha! Eu 
preciso dos que estão dispostos a lutar na guerra ao meu lado, nem pela esquerda nem pela direita, mas do lado do Único que está 
realmente certo: Jesus, o nosso Senhor e Rei. Eu preciso de soldados corajosos, cheios de coragem e convicção! Eu preciso de 
soldados ousados, corajosos e destemidos - que estejam dispostos a revidar! 
 130. Você está comigo? O campo de batalha está chamando! As trombetas estão soando, meus queridos! Chegou! Este é o 
dia com que todos os profetas sonharam! Este é o dia com que eu sonhei! (Línguas.) Obrigado Jesus! Os meus olhos são 
abençoados por contemplarem este dia! O dia em que o exército de David avança! Este é o dia para o qual o exército de David foi 
criado! Este é o dia dos filhos de David! 
 131. Você vai atender à grande incumbência do exército de David? Eu recebi a ordem! Recebi a alta incumbência de enviar 
as tropas nesta hora final. Esta incumbência foi reservada para o exército de David! Nós somos os líderes! Nós fomos incumbidos. 
Você está comigo? 
 132. (Línguas.) Aleluia! Obrigado Senhor! Jesus, ajude-os a ver! Ajunte as tropas! Ajude aqueles que Você está 
chamando a pegarem os seus escudos! Ajude-os a levantarem as suas espadas e lutarem! Ajude-os a ficarem fortes e lutarem na 
batalha, manejando com precisão a Palavra de Deus, e a enfiarem-na no coração do Diabo! (Línguas.) Obrigado Jesus! Obrigado 
Senhor! Ajude-os a lutar! Em frente, marchem! Ajude-os a atacar! Ajude-os a não aceitarem um não como resposta. 
 133. Dê-me lutadores, Jesus, que gostem de lutar e ganhar! Ajude estes Seus filhos, Senhor, a continuarem lutando; a não 
ficarem desanimados mas a continuarem acreditando e a não desistirem! Ajude-os a despertar, Senhor! Ajude-os a ser militantes! 
Ajude-os a ficarem em guarda dia e noite. Ajude-os a serem positivos, a se levantarem e lutarem contra o Diabo! Dê-lhes coragem, 
Jesus! Obrigado Senhor! 
 134. Se vocês pudessem ver, meus queridos! Se vocês pudessem ver! O Senhor e Seus anjos são muito mais poderosos do 
que o Diabo e os seus demônios! Até Satanás tem que obedecer às ordens que vocês lhes dão em nome de Jesus. Mas vocês têm 
que lhe ordenar! Vocês têm que lutar! Nós que temos Jesus temos mais poder do que Satanás. Oh! o poder que tenho nas minhas 
mãos, é o poder de Jesus! É o mesmo poder que vocês têm nas suas mãos, se simplesmente lutarem e se ligarem a Ele. Não existe 
poder maior do que Jesus e eu. 
 135. Nós fomos chamados, meus queridos. Foi-nos dada uma incumbência. O exército de David foi incumbido de guiar 
nesta hora final. Fomos incumbidos de guiá-los até à terra prometida. Você está comigo? Se estiver, tome uma posição firme. 
Fique forte e leal, disposto e pronto de todo o coração a viver, lutar e morrer pela Família e entes queridos. Dê-me lutadores! 
 136. Hoje é o dia dos lutadores, livre-me dos mornos indiferentes, água-com-açúcar e covardes! Eu quero quente ou 
frio. O Senhor purificou as fileiras e agora as trombetas estão soando nos Céus. As trombetas estão soando para aqueles que 
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tomaram uma posição e estão chamando: em frente, marchem! Muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos, porque poucos 
decidiram seguir até o fim. Mas vocês, meu bando de Gideão, eu os desafio hoje! Vocês estão comigo? Eu os desafio a se 
prepararem, a batizarem-se constantemente em oração. Encharquem-se da Palavra, citem-na para o Diabo e para si mesmos e 
travem uma guerra militante contra o Inimigo. 
 137. Estamos numa guerra e vocês têm que ir ao ataque! Vão para a ofensiva! Lutem! Acertem o Diabo com toda a força! 
Quando ele atingir vocês com toda a força é hora de revidar e atingi-lo com toda a força. Não fiquem aí parados deixando-o fazer 
gato e sapato de vocês - revidem! Existe um tempo para ficar calmo e um tempo para ficar zangado, e quando o Diabo está lutando 
pra valer para roubar os seus cordeirinhos, quando está lutando pra valer para acender os fogos da desunião, da dissensão e da 
discórdia, quando ele está atingindo para valer com confusão e dúvidas, é hora de revidar! Fiquem zangados, gritem, praguejem e 
berrem com ele! Metam bronca nele com a Palavra! Estamos numa guerra! Metam bronca nele! 
 138. O exército de David continua avançando! Você está comigo? Se estiver, o Céu inteiro está às suas ordens! Hoje é o dia 
com que todos os profetas sonharam, meus queridos. Hoje é o dia do exército de David! Existem muitos círculos, muitos graus de 
discipulado e todos têm o seu lugar, mas o exército de David foi escolhido! Nós fomos incumbidos de guiar nesta hora final! Eu 
preciso daqueles que estão dispostos a renunciar a qualquer coisa, a fazer seja o que for, a compartilharem qualquer coisa por 
Jesus, pela Família, pelos seus irmãos e pela verdade! 
 139. Você está comigo? Se está, levante a bandeira bem alto! Levantem as espadas! Olhem para a recompensa no Céu! 
Chegou a hora! É agora que começa toda a excitação, se continuarem lutando e não desistirem! As trombetas soam, à medida que 
os exércitos de David avançam! Estão nos instigando a lutar, meus queridos! O Céu inteiro está nos instigando a lutar! Glória ao 
Senhor! Nós não podemos perder porque estamos do lado vencedor! Você está disposto? Não há limites para o que Deus pode 
fazer! 
 140. O dia de avançar chegou! Você está disposto a viver e a morrer pelo que sabe que é a verdade? Você está disposto a 
enfrentar o Inimigo e libertar aqueles que foram pegos na sua armadilha? Você está disposto a fazer o sacrifício necessário para 
ganhar corações, mentes e almas para o Senhor? Levantem as suas espadas, é hora de avançar! Se não vale a pena morrer por isto, 
então não vale a pena viver por isto! 
 141. Você está comigo? Dêem-me lutadores! Homens vencidos vão transigir e andar pelo caminho batido, mas que todos os 
valentes de David proclamem os seus ideais. - Homens de fé que vão desafiar tanto a ira dos homens como a de Satanás! 
Levantem-se e lutem! A luta não vai durar muito tempo! Hoje ouvimos o barulho da batalha; amanhã a canção da vitória! Aleluia! 
Em frente, marchem! Com amor, Papai (Fim da profecia.) 
 
* "Metas Pessoais e Pedidos de Oração da Mamãe para 1998!” CdM 3165:83–86, BN 771 
 83. (Mamãe:) Nós fomos criados para sermos lutadores, para metermos bronca no Inimigo, para nos levantarmos pela 
verdade! O meu desejo é ser uma maior lutadora. Estou muito agradecida por o Senhor estar respondendo a esta oração por meio 
de experiências recentes. Ele tem me ensinado a ser uma melhor lutadora e eu tenho visto cada vez mais o valor de lutar, de resistir 
imediatamente às mentiras do Inimigo e ir ao ataque em oração desesperada, louvor e canções e pôr mãos à obra para o Senhor e os 
outros. 
 84. Eu quero tomar mais iniciativa quando luto. Quero que a minha primeira reação seja lutar. Não quero demorar 
para agir nem ser preguiçosa. Quero bater a porta na cara do Inimigo, dar um soco no focinho dele e um chute no traseiro assim 
que eu notar que ele está tentando chamar a minha atenção, ou entrar por meio de algum pensamento de descontentamento ou de 
comparação ou reclamação! Quero me levantar e resistir-lhe, repreendê-lo e livrar-me dele! 
 85. Quero ser mais lutadora em todos os aspectos da minha vida: em levar cativo os meus pensamentos; em remir o tempo; 
em ser humilde e fazer a coisa humilde; em melhorar os meus hábitos de trabalho e oração, de louvor e de escutar o Senhor; e em 
usar fielmente o tempo que o Senhor supriu para eu ficar íntima com Ele. 
 86. Em suma, quero lutar para ser tudo o que o Senhor quer que eu seja. Quero lutar para fazê-Lo feliz, para agradar-Lhe, 
para fazer o máximo que eu puder por Ele e os outros. E quero lutar para ser em todos os aspectos o exemplo que Ele sabe que eu 
preciso ser. Quero lutar por vocês, minha querida Família - por cura, por contínua vitória, por respostas, por dinheiro, por união. 
Quero aprender a adorar lutar, e ser mais como Papai nesse aspecto; ter o maior prazer em lutar! 
 
* "Zás-Trás! Cacete no Capeta!” CdM 3179:10–11, 52–57, 59–63, 71, 73–74, 76–78, 82–87, 90–91, 93–95, BN 

785 
 10. (Papai:) Se vocês se sentem por baixo e derrotados e pensam que não adianta, então é hora de levantarem-se e 
lutarem! Quando é duro continuar, só os durões continuam! Mesmo que vocês não se sintam durões, ou não achem que têm nem 
mais um tiquinho de energia para seguirem em frente, bem, essa é a hora de meter bronca nele. Essa é a hora de andar por fé e não 
por vista, porque o Senhor não lhes falhará! 
 11. Vejam todos os grandes lutadores da História! John Paul Jones e outros lutaram apesar de tudo estar contra eles, apesar 
de não sentirem nenhuma vontade, mas eles continuaram e ganharam a batalha! Não importa como vocês se sentem, porque podem 
ser fortes no Senhor! Deixem o Senhor carregá-los, e Ele carregará! Glória a Deus! 
 52. Quando se encontram numa situação difícil, ou por baixo e desencorajados, ou pensam que ninguém os entende, a 
solução é que simplesmente têm que continuar avançando! Vocês têm que continuar seguindo em frente e fazendo progressos! 
Recusem-se a desistir! A saída fácil é desistir. Qualquer um pode desistir, mas é preciso ter verdadeira coragem para continuar 
lutando! 
 53. Vocês sempre vão encontrar desculpas legítimas, razoáveis, lógicas, aceitáveis para explicar por que não tem como 
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vencer, e sempre vai ter alguém por perto disposto a ouvir. Mas Deus também está ouvindo e Ele sabe. Ele sabe que vocês podem 
vencer, porque Ele pode vencer através de vocês! 
 54. Eu gosto de lutar! Se me disserem que não dá para fazer, aí é que eu vou mesmo fazer por onde para provar que dá 
para fazer! É uma fé assim que gosto de ver! Jesus nunca disse que pegar a sua cruz e segui-Lo seria fácil, mas disse que seria 
excitante! Só porque os primeiros passos podem parecer um pouco difíceis no momento, só porque os exames de entrada são um 
pouco difíceis, não obstante, o resultado final e a emoção inigualável de realização e vitória fazem com que valha mesmo a pena! 
 56. É uma batalha, eu sei, e as batalhas não vão necessariamente parar. Mas, se você for um lutador como eu, vai adorar a 
batalha! Foi para isso que entramos para este exército! O compromisso que assumimos nesta Família foi isso mesmo: lutar contra o 
Inimigo, arrasarmos com os seus baluartes nos corações e mentes dos homens! 
 57. Sinto muito se as batalhas parecem tão fortes, mas isso só serve para provar que vocês devem estar fazendo algo 
certo, senão o velho capeta não estaria lutando tanto nem tentando derrotá-los! E quando parecer que estão na berlinda, bem, por 
mais difícil que pareça na hora, é então que devem ficar felizes! Estejam felizes por o Senhor estar fazendo vocês passar por essas 
provas, porque é isso que os fortalece! 
 59. Quando acharem que não conseguem ouvir o Senhor, ou se sentirem confusos e que não entendem, ou quando se sentem 
desencorajados e por baixo e sob condenação por causa de erros passados, bem, é aí que têm que meter bronca no diabo até não 
poder mais! 
 60. Nós sabemos que confusão e condenação não são do Senhor. Então, se vocês sentem essas coisas, pelo menos podem 
mandar o velho diabo pastar! Simplesmente recusem-se a escutar! Recusem-se a ficar por baixo! Recusem-se a entrar na dele! Se 
sentem vontade de fazer um buraco no jardim e se enterrar nele, digam ao velho capeta que talvez vocês sejam um desastre mesmo, 
mas Jesus em vocês é a sua esperança de glória! 
 61. Quando se sentem tão na fossa e desencorajados, é hora de se recusarem a ouvir! O diabo às vezes pode tentar 
arremessar raios, trovões e um grande barulhão sobre a sua cabeça na forma de batalhas e provações para assustá-los. Talvez 
maneje o seu poder e os assuste. Mas vocês têm Aquele que pode parar a tempestade num momento, que pode parar os trovões e 
todos os raios! O Diabo pode ser o príncipe das potestades do ar, e ele tenta mostrar o pouco poder que tem, mas vocês têm o Rei 
dos reis, o Mandachuva, o Chefão - Jesus - que controla todas as coisas! 
 62. Então é nessa hora que têm que meter bronca no diabo! Usem a Palavra constantemente! Metam bronca nele com a 
Palavra! Atirem nele com as balas da Palavra, e elas serão como raios mortíferos que vão fulminá-lo e fazer ele sumir do mapa! 
Fulminem ele! Façam picadinho dele! Façam fumacinha dele! Eliminem o cara com uma declaração positiva de fé bombardeando-
o com uma granada da Palavra! 
 63. Ataquem-no com ataques surpresa em batidas de assalto durante o dia. Não lhe dêem lugar nenhum! Mandem ver em 
qualquer lugar, a qualquer hora, metendo bronca nele com a Palavra! Pensem na Palavra e em coisas positivas! Falem essas coisas 
em voz alta. Cantem-nas, sussurrem-nas, pensem nelas: quando se levantam, quando se deitam, no banheiro, na cozinha, quando 
vão fazer get-out, quando estão trabalhando na casa ou vão a caminho do ônibus ou trem, enquanto estão no carro, enquanto estão 
esperando por alguém, até mesmo quando estão assistindo a um filme. Vocês podem estar pensando, orando e metendo bronca no 
diabo não importa o que mais estejam fazendo, a qualquer hora do dia. Então mandem ver!  
 71. Então, da próxima vez que forem tentados a se sentirem por baixo e desencorajados, ou se vocês se encontrarem 
numa situação difícil e parecer que tudo à sua volta está desmoronando e dando errado, lembrem-se desta conversinha. Lembrem-
se de todos os lutadores da História, está bem? Lembrem-se que a única maneira de serem derrotados é desistindo, porque estamos 
no lado certo, o lado pelo qual vale a pena lutar, o lado que não pode falhar, porque Jesus não falhará. Com Jesus ninguém perde, e 
com o diabo ninguém ganha! 
 73. Esperem no Senhor. Esperem na Sua Palavra. Quando forem postos à prova, recusem-se a se preocupar e insistam em 
não desistir. Quando se encontrarem numa situação difícil em que seja difícil subsistir, sorriam até vencer! Fiquem contentes, 
sabendo que o Senhor vai encontrá-los aí e vai ajudá-los a superar isso. 
 74. Se outros parecem dificultar as coisas para vocês e que os problemas não acabam mais, recusem-se a murmurar! 
Cantem, exclamem, louvem! Gritem a plenos pulmões, se necessário! Mas não murmurem. Quando forem tentados a pecar, lutem 
pelo que é certo, fiquem firmes, e dêem um golpe mortal naquele capeta! Quando tropeçarem e caírem, voltem a se levantar! 
Agarrem-se a Jesus e deixem que Ele os firme. 
 76. Façam o que fizerem, não parem de servi-Lo! Ninguém é derrotado até desistir. Continuem lutando quando forem 
acertados com o pior, porque é então que não devem desistir. É fácil desistir, mas é preciso verdadeira coragem para seguir 
lutando! Se tentarem e não obtiverem resultados, é então que têm que continuar tentando! Sigam em frente! Continuem gritando 
com aquele velho diabo quando ele tentá-los a desistir. Continuem gritando bem na cara dele! Batam nele com a Palavra! 
Continuem agüentando firmes! Uma coisa que podem fazer quando não conseguirem fazer mais nada é agüentar firmes! 
 77. Continuem lutando quando forem acertados com o pior! Continuar lutando, mesmo diante do desencorajamento, é o 
melhor jogo de todos! É ai que está o desafio! A verdadeira excitação, emoção e suspense está na luta! É no calor da batalha que 
está toda a ação! Como o homem forte que adora correr a corrida! Como o atleta que adora o evento atlético! Como o soldado que 
adora a batalha e a emoção altamente inspiradora da vitória! Como eu! Eu adoro lutar contra o Inimigo, porque sei que estou 
lutando por vocês, pelas almas e por coisas pelas quais realmente vale a pena lutar! 
 78. Vocês, jovens, estão dispostos a serem os meus atiçadores que vão continuar a desafiar o Inimigo cara a cara? Estão 
dispostos a ficarem em fogo por Deus para que o mundo possa vê-los queimar? Estão dispostos a continuar lutando e agüentando 
firmes por Jesus? As únicas coisas pelas quais vale a pena viver são o Senhor e o Seu amor, ganhar almas e cumprir a incumbência 
que Ele nos deu para o Tempo do Fim. Eu sei que vocês conseguem, é por isso que os amo tanto!  … Sigam em frente por Jesus e 
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nunca se arrependerão! 
 
 82. (Ajudante espiritual, Liza, fala:) Se tem uma hora para a gente meter bronca e mandar ver é quando lutamos 
contra o diabo! Jesus disse que tem uma hora e um lugar para tudo, e essa é uma hora em que você pode extravasar toda a sua 
agressividade! Invista um ataque agressivo! A nossa guerra não é carnal mas no espírito, e essa é a hora e a ocasião para ficarmos 
bravos no espírito e dar uma boa no salafrário, bem onde dói! - Bem no focinho! - Entre as pernas, se tiver que ser! - e em qualquer 
outro lugar que vocês queiram, conquanto dêem-lhe uma boa e o deixem fora de ação! 
 83. Não temam que se saiba pelas suas palavras e ações! Metam bronca nele! Vão fundo! Fiquem em fogo metendo bronca 
no diabo! Desafiem-no! Revidem! Façam picadinho dele! A sua missão é essa! Lutar contra o diabo requer ação! Fiquem 
empolgados! Não dá para fazer isso calmamente! Fiquem zangados com o trabalho sujo dele. Gritem na cara dele, berrem, 
xinguem, metam bronca nele! É o que fazemos Aqui! Nós simplesmente lhe damos umas boas bordoadas, por todos os lados. Não 
lhe dêem a mínima chance - acabem com ele! 
 84. Eu adoro lutar contra o diabo porque adoro vê-lo derrotado! Todos nós Aqui no Céu adoramos lutar contra o mal. O 
Céu é feito de lutadores: almas que adoram lutar e se levantar pela verdade! Não vamos deixar que nada nos impeça. 
 85. Embora por um lado tudo Aqui seja lindo, sereno, tranqüilo e calmo, o Céu também é cheio de vida, alegre, vivaz, 
cheio de movimento, vivo, energizante, pulsante, revigorante, cheio de entusiasmo e ação, empolgante, animado, cheio de vigor, 
dinamismo, um lugar onde existe muita iniciativa, poderoso, cheio de paixão infindável, cheio de emoção, totalmente livre! E é 
assim que lutamos contra o Diabo no mundo do espírito: lutamos com tudo o que há em nós! Canalizamos toda esta energia e 
poder para pô-lo fora de ação! 
 86. Nós sabemos tudo sobre a maldade dele, suas infâmias, seu veneno peçonhento, que ele é o pai da mentira, e não 
vamos de jeito nenhum deixá-lo ganhar! Adoramos lutar porque sabemos que não podemos perder. Adoramos destruir o mal! 
Lutamos pelo Céu! Lutamos por vocês! Lutamos para libertar os homens das garras de Satanás! Lutamos até a vitória, e adoramos, 
porque sabemos que estamos lutando pelo Senhor e pela verdade, e sabemos que a verdade sempre triunfará sobre a mentira! 
 87. Vocês querem saber como lutamos contra o diabo? A maneira como lutamos contra o diabo é com cada partícula de 
força que temos! A maneira como lutamos contra o diabo é com cada partícula de energia que temos! Em dose dupla, sem 
reservas! Quando se luta contra o diabo, é hora de ser agressivo; não é hora de se refrear. 
 90. Cabum! Na cabeça! Zip, zam, bam! Dê-lhe uma no focinho! É assim que se luta contra o diabo! Jesus nos deu todo o 
poder no Céu e na Terra e em todo universo para lutarmos contra o cafajeste, então, mandem ver! Nada de misericórdia para o 
Lúcifer; e é assim que se luta contra o diabo! Até o fim: é assim que lutamos contra o diabo! Até todo o mal ser exterminado para 
sempre - é até então que continuaremos a lutar contra o diabo! 
 91. Palavras são coisas reais, e Satanás e seus lacaios fedorentos não suportam a Palavra da verdade! A Palavra é a nossa 
arma e nós damos uma coça nele - pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, por todos os lados - com a Palavra de Deus! E 
até mesmo algumas das nossas próprias palavras se for nos ajudar a entrar no espírito da coisa! Não faz mal nenhum ficar todo 
bravo para lhe dar uns murros beleza! 
 93. Vocês têm que ficar desvairados em espírito e em verdade! Sejam desvairados pelo Senhor e pelos Seus espíritos santos, e 
sejam enérgicos pondo um fim nas bandalheiras do cafajeste, nas suas patifarias e espertalhices lamacentas que usa para apanhar as 
pessoas! 
 94. Essa víbora perversa está atrás da sua alma, e vocês têm que revidar com tudo o que têm! Não se deixem enganar! 
Não lhe permitam ganhar nem um pedacinho de território na sua mente ou no seu coração. Lutem contra ele! Repreendam-no! 
Rejeitem-no! Fulminem-no com a arma laser da verdade que vocês têm nas mãos! Façam-no em pedacinhos com a espada da luz! 
Acertem-no em cheio no coração e acabem com o veneno dele! E se o virem enfiar os seus dentes mortais no seu irmão ou irmã ou 
em alguém inocente para quem vocês estão ministrando, vão resgatá-los mandando essa cobra nojenta e escorregadia para as 
profundezas do mar! 
 95. Resistam-lhe firmes na fé! Mandem uma oração contra ele com toda a força! Mostrem-lhe no que firmam a sua fé - 
que vocês confiam no Todo-poderoso! Sigam o exemplo de Jesus quando Ele disse: "Eu te repreendo, Satanás! Vai-te daqui!" 
Façam isso com convicção! Dêem-lhe uma bem dada! Repreendam-no! Expulsem-no bem expulsado! Dêem duro nele! Dêem-lhe 
um golpe em cima! Em baixo! Pela direita! Pela esquerda! Dêem-lhe um golpe baixo. Unam-se a alguém e dêem uma sova nele! 
 
Caia nele! Pise nele! Dê-lhe uma coça e lixo com ele! 
 Ataque-o, abrase-o, arrebente-o, arrase-o! 
 Vá na ofensiva: não se desespere nem desista! 
 Lembre-se que ele só tem poder quando faz você temer. 
 Seja ousado e corajoso, levante-se pelo que certo está, 
 Arregace as mangas e mostre-lhe o que é brigar! 
 
Vamos as trevas dele rechaçar! Deixe a luz entrar! 
 Paulada aqui, cacetada ali até fazê-lo berrar! 
 Jogue a verdade na cara dele, grite pra esse vigarista: 
 "Dá no pira, canalha! Não te dou lugar, saia de vista! 
 Saia daqui, seu diabo, verme nojento! 
 Não quero nada com você, seu bicho gosmento! 
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 Tome isto!" Que panaca! Dê-lhe sem parar! 
 "Eu te resisto, te detesto! Dê no pé! Vá bugiar!" 
 
Neutralize-o, vaporize-o, esmague-o, apague-o! 
 Resista a seus truques daninhos, são piores que espinhos! 
 Arranque-os! Estanque-os! Faça deles picadinho! 
 Levante-se e lute, mostre-lhe a sua força, o execute, 
 Pois você tem o poder, agora é a hora dele sofrer! 
 Mostre-lhe quem manda, ponha-o em cana! 
 
 Não desanime, nem por um momento desfaleça 
 Meta bronca nele com a Palavra que é boa à beça! 
 Se você cansou de lutar e tem vontade de parar, 
 Peça a um irmão pra com você resistir à tentação! 
 Dêem as mãos, unam-se na luta! 
 Um pode muito, dois têm uma força bruta! 
 Caiam na pancada por Jesus! Mostrem o seu valor! 
 Pisem nele, acabem com o infeliz sem pudor! 
 
 "Em nome de Jesus tomamos uma firme posição, 
 Tome isto, seu desprezível, dá no pé seu tição! 
 Nós te resistimos, nos recusamos a te obedecer! 
 Só adoramos a Deus, aqui não é lugar pra você! 
 Invocamos o poder do Altíssimo cheio de glória, 
 Vivendo no Seu amor marchamos rumo à vitória! 
 Vocês, demônios, não têm como vencer, nos recusamos a nos render, 
 Tomem esta e mais esta!" - Mandem eles se perder! 
 
 "O nosso Deus nos livrará das suas más obras, 
 Em nome de Jesus, dêem o pira, suas cobras!" 
 Temos poder eterno no Céu e no Inferno, 
 No Céu estamos e disso nos orgulhamos! 
 Que seja proclamado hoje e eternamente, 
 Nunca dizemos nunca: avançamos em cada frente! 
 Todas as coisas são possíveis a nós que cremos! 
 Com Jesus é moleza, unidos venceremos! 
(Fim da mensagem da Liza.) 
 
* " Milagres no Dia do Jejum!" CdM 3384:148–150, BN 976 
 148. (Jesus:) Uma outra coisa que seria bom Me pedirem e incluírem na sua lista de oração é para Eu transformá-los 
em guerreiros. Peçam-Me para ajudá-los a amar e a gostar da luta, como o seu Pai David gostava de lutar e de travar batalhas. Ele 
adorava o desafio, pois era um lutador. Optava por lutar. E vocês também precisam aprender a fazer isso, pois terão batalhas, e 
terão que lutar. Precisam aprender a adorar travar batalhas, caso contrário não vão agüentar. 
 149. Peçam-Me e Eu os transformarei em guerreiros, em lutadores, mais do que conquistadores. Só indo à batalha é que 
vocês verão as proezas. Nas situações de provação é que haverá vitórias, e nas impossíveis é que os milagres se realizarão. Para 
verem os milagres e as proezas, para vivenciarem os sinais do Meu amor, primeiro terão que passar pelas experiências profundas e 
tenebrosas de batalhas e provações, e de ataques do Inimigo. Mas quando entrarem na batalha de cabeça erguida, ativando as 
chaves do Reino, então verão as proezas, os milagres e os sinais que os seguirão. 
 150. Eu os transformarei em lutadores e os ajudarei a serem os soldados do Tempo do Fim que precisam ser. Enquanto 
estiverem dispostos a lutarem Comigo, Eu irei adiante de vocês e lutarei a seu favor. Nós lutaremos juntos, e vocês conquistarão a 
vitória.  (Fim da Mensagem.) 
 
* "Pérolas e Preciosidades, 1a Parte" CdM 3416:143–146, 151–152, BN 1003 
 143. (Papai:) Louve o Senhor! Louve o Senhor por tudo. E se Ele estiver permitindo que você continue sofrendo com a 
doença? E se você estiver se sentindo mal? 
 144. Vai desistir? Vai se render? Vai se entregar ao maldito Diabo? Nunca! Mostre-lhe que você nem começou a lutar! O 
que foi que John Paul Jones fez? Seu braço estava praticamente arrancado, seus homens sendo mortos, seu navio afundando e 
quando o inimigo lhe perguntou se ele estava pronto para se render, o que foi que ele disse? “Tá bom, chega de sofrer; claro, 
podem abordar.” Não! Ele disse: “Nunca! NÃO! NÃO! NÃO! De jeito nenhum, não vou me render! Não, não vou desistir!” Ele 
estava disposto a afundar com o navio, de tanta certeza que tinha de que estava do lado vencedor. 
 145. Você está do lado vencedor! Não desista agora! Mostre ao Inimigo que não vai se render, que está disposta a afundar 
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com o navio. Continue lutando! Deveria desistir quando for mais atacada? Não! Tem que continuar lutando! Quer aprender a amar 
a luta? Ora, então lute! Lute! Lute com todas as suas forças! Lute até o último fôlego. Deus adora um lutador. 
 146. Você é como o cara da canção que diz, “Então no meio de uma batalha, você acha que ‘merece esse castigo’”, mas 
se não esperava ir para a guerra, pra que entrou nesse exército minha amiga? Entrou porque estava disposta a viver e morrer por 
Jesus! É isso o que fazem os soldados cristãos. Eles vivem e morrem para o Senhor. Não importa o que façam, fazem tudo para o 
Senhor! Então que se dane o Diabo e seus ataques à sua saúde. E daí? Continue lutando e fazendo o melhor que pode! Continue 
servindo Jesus. Se o Inimigo arrancar o seu braço fora, você ainda tem o outro e as duas pernas, certo? Encare as coisas dessa 
maneira! 
 151. Se estiver fazendo o que é certo, o Diabo vai lutar contra você! Ele está combatendo você!  … Vai simplesmente ficar aí 
como uma mosca morta e deixá-lo te encher de porrada enquanto choraminga? Levante-se e lute! Está por baixo e não consegue se 
levantar? Dê-lhe um chute rápido onde dói! Empenhe-se um pouco se quiser triunfar. Você consegue! 
 152. “Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a 
Sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos 
os séculos, agora, e para todo o sempre” (Judas 24-25). Amém? Amém! Eu te amo! Continue lutando! (Fim da mensagem de 
Papai.) 
 
* "A Arte da Guerra, 1ª Parte" CdM 3532:5–12, 17–50, 81–90, 117–132, BN 1123 
 5. (Mamãe:) É hora de nos concentrarmos em nos tornarmos guerreiros ofensivos. No momento a maioria de vocês luta 
na defensiva. Quando enfrentam uma batalha ferrenha, a sua primeira reação é querer saber o que deu errado. Ficam pensando: “O 
que será que eu fiz de errado?” em vez de ter a atitude: “Ah é assim, seu Desgraçado?! Você está comprando briga!” 
 6. O Senhor quer que vocês vão além, que Lhe perguntem qual vai ser a próxima investida do Diabo, e dêem o golpe antes! 
Ele quer que aprendam a usar as armas espirituais ofensivamente, não só para defenderem a si mesmos, os seus Lares e as pessoas 
que lhes são queridas quando atacados, mas para invadirem as fortalezas de Satanás. 
 7. Precisamos mudar a nossa mentalidade. As batalhas não vão sumir. Estão ficando cada vez mais intensas, e o grande 
clímax será a Batalha de Armagedom, quando estaremos tão tarimbados no uso das nossas armas espirituais que então 
conseguiremos usá-las para derrotar e destruir fisicamente os batalhões do nosso Inimigo bem na nossa frente. 
 8. Mas tudo o que acontecer de agora até então vai ser cada vez mais intenso e exigir mais da sua atenção. 
 9. As batalhas sem dúvida estão fortes e estão ficando cada vez mais duras! Mas, por outro lado, as suas armas também 
são mais potentes, só precisam utilizá-las! “Os ataques do Inimigo ficam cada mais fortes, mas o poder das chaves que lhes dou 
aumenta mais rápido e lhes dará a vitória”. As batalhas não precisam ser tão difíceis, se aprenderem a lutar de maneira eficiente e 
optarem por agir assim cada vez que enfrentarem uma batalha. Em vez de se deixarem intimidar ou ficar desencorajados pelas 
batalhas, encarem-nas como oportunidades de derrotarem o Inimigo. Aprendam a adorar a luta, a desfrutar da oportunidade que 
têm de acertar o Diabo onde dói! 
 10. Sei que as batalhas são difíceis. Nós também as enfrentamos! Sei que quando se é atingido por uma batalha, a última 
coisa que quer é lutar! Então, o fato do Senhor pedir para mudarmos nossa mentalidade é nos pedir para darmos uma guinada, 
porque normalmente não é assim que encaramos a situação. Mas sabe, vocês vão ter que travar batalhas de qualquer maneira. 
Querem se derrotados pelo Inimigo ou querem derrotar a ele e vencer? Essa é a diferença! 
 11. Vocês precisam começar a pensar como guerreiros, a irem dormir e se levantarem já armados, sempre observando 
para verem o que vão fazer a seguir para derrotar o Inimigo, usando o elemento surpresa e acabando com ele, em vez de ficarem 
esperando ele atacar vocês. Ao mínimo indício de ataque, a sua primeira reação deveria ser pegar as armas do espírito e usá-las! 
Precisam aprender a vigiar seus corações, mentes, crianças, Lares e territórios espirituais. 
 12. Esta série de BNs vai tratar exatamente disso: como podem usar as suas armas espirituais de maneira ofensiva, como 
perseverar, suportar e vencer. Vai tratar de como aprender a gostar de lutar, de antever as investidas do Inimigo e dar o golpe antes 
dele. 
 
 17. (Jesus:) Para conquistar qualquer vitória, travar qualquer batalha ou vencer uma guerra, é preciso realmente 
querer e desejar o resultado final. É preciso visualizar esse resultado e mantê-lo diante dos seus olhos como uma meta a 
alcançar. Para cada batalha existe uma vitória, e para cada dificuldade há uma solução, e vocês precisam decidir o que essa vitória 
e resolução significam para vocês e terem certeza que é o que querem. 
 18. São muitas as batalhas hoje em dia, e vocês provavelmente sempre vão estar lutando contra alguma coisa. Mas é 
importante não se resignarem à situação com a atitude de simplesmente suportar as batalhas. O Diabo está tentando muitos de 
vocês com cansaço da batalha. O conceito de “Maiores Vitórias” muitas vezes pode dar a impressão de ser de “Maiores 
Dificuldades” — que se ganham essa batalha, ora, depois vem outra ainda maior, e essa não é uma perspectiva muito estimulante. 
Não percam o gosto pela luta, como o seu Pai David os ensinou. Não comecem a lutar já achando que vão só “passar raspando”, 
sem lutarem duro para avançarem. Vocês precisam avançar, conquistar terreno, superar e passar para vitórias maiores. 
 19. É por isso que precisam entender por que estão lutando. O que vocês na Terra denominam “batalhas”, metade do 
tempo nem são batalhas, apenas ataques, porque é só o Inimigo que está atacando. Só é realmente uma batalha quando ambos os 
lados entram em combate. Se só um está atacando e o outro fica ali parado, isso é mais uma emboscada, uma perseguição ou até 
mesmo um massacre ou uma chacina. 
 20. Se você não pensa da seguinte maneira: “Olha, estou sendo atacado por isto, este aspecto da minha vida sempre me 
deixa em péssimas condições, mas vou lutar e superar!”, e depois realmente faz algo a respeito e luta, não é uma batalha. Não passa 
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de você levando uma bordoada atrás da outra sem perspectiva de solução. Você precisa se engajar na batalha e decidir enfrentar o 
Inimigo. Mas para isso é preciso ter uma meta. É preciso sentar-se e contar o custo. 
 21. Às vezes é difícil fazer isso no meio da batalha, e você nem sente vontade. Às vezes só depois de passar pelo fogo das 
provações por um tempinho, ou até um tempão, é que você chega ao ponto em que percebe que não está chegando a lugar nenhum 
— e bem rápido — e que realmente precisa se coordenar e conquistar algumas vitórias. É nessa ocasião que precisa se concentrar 
na vitória, para poder realmente ser o lutador que deve ser. 
 22. Em muitos casos é uma questão de estado de espírito. Vejam os exemplos no decorrer da História de exércitos e nações 
que foram derrotados porque os soldados estavam confusos, desmoralizados e lutando por causas duvidosas. O mesmo acontece 
com vocês. Precisam olhar para o ataque e imaginar sua vida sem ela, ou com a vitória nas suas mãos. Visualizem como seria se 
essas coisas não lhes causassem mais batalhas, ou se conseguissem superar esta ou aquela fraqueza, ou aprender a fazer isto ou 
aquilo melhor, ou se dedicar mais, se submeter mais, sararem, saírem vitoriosos de uma perseguição, ganharem uma vitória 
significativa com seus filhos, ou seja o que for o resultado positivo da batalha que estão travando! 
 23. Quando pensam desta forma vocês têm algo pelo qual vale a pena lutar. Não estão lutando só porque sabem que 
deveriam, ou porque sabem que outros acham que deveriam, mas porque estão realmente considerando os benefícios e querem, 
desejam conquistá-los. Vocês adorariam se ver livres desse ataque, e gostariam de ter paz, vitória e progredir numa certa área. E 
mesmo se significa que ao eventualmente ganharem esta batalha, terão que travar outra mais para frente, não tem problema, porque 
querem a vitória e passaram a confiar em Mim para o futuro. 
 24. É aí que podem clamar o poder das chaves com plena fé, sabendo que lhes prometi vitórias espirituais. Podem 
visualizar um futuro glorioso e triunfante, no qual as batalhas e ataques que sofrem hoje não atrapalham nem desencorajam o 
“você” de amanhã. Terão superado, e mesmo que venham a travar outras batalhas, venceram as de hoje e saíram vitoriosos. 
 25. Sempre é possível, mas vocês precisam querer. Nenhuma ênfase é demasiada tratando-se da necessidade de planejar 
adequadamente qualquer campanha, e é o mesmo em relação às suas batalhas espirituais. É como quando falei sobre contar o custo 
antes de construir uma torre (Lucas 14:28-30). Vocês pensam a respeito, somam os gastos e na sua mente e no seu coração têm 
uma visão do que desejam fazer. E além de só contarem o custo e ver se têm condições de construí-la, precisam ver por que 
querem fazer isso e como a sua vida vai melhorar sem esta ou aquela fraqueza, porque agindo assim se sentirão motivados a 
perseverar nos momentos difíceis até alcançarem a vitória! 
 26. Podem estar certos de que ter essa visão faz toda a diferença. Uma vez que começam a avançar na direção de um futuro 
que realmente querem para si mesmos, nada os poderá deter. Eu não preciso ficar empurrando-os ou cutucando-os para que 
ataquem e façam progressos, porque vocês próprios já se instigam. Depois que decidem deter o massacre e iniciar o contra-ataque, 
aí sim a batalha começou e vocês estão na briga! 
 27. E isso também é bom. Não precisam se preocupar ou desanimar com isso. Não há nada de positivo numa situação em 
que o Diabo está no seu encalço, fazendo vocês de gato e sapato e só ele ataca. Mas depois que entram de vez no combate, passam 
a ter uma chance no combate, e, na verdade, muito mais do que isso, porque Eu vou estar ao seu lado e sou maior do que qualquer 
batalha, inimigo, fraqueza, erro ou pecado dominante. Quando chega a esse ponto o jogo praticamente já terminou, porque depois 
que realmente decidem contra-atacar o Inimigo com mais força do que ele os está atacando, têm poder para superá-lo, e vão 
ganhar! 
 28. E isso não se aplica apenas a batalhas de grande porte. Pode fazer a diferença até em pequenos hábitos ruins que 
gostariam de superar, ou coisinhas que normalmente os incomodam e molestam o tempo todo. O mesmo princípio se aplica: 
visualizem-se no futuro sem a influência desse hábito, ou sem se deixar afetar pelas coisas que tanto os irritavam e incomodavam, e 
lutem para alcançar essa meta! 
 29. Será que ainda preciso tentar convencê-los de que devem usar as novas armas? Será que realmente preciso repetir que 
elas são a melhor maneira e a mais garantida de ganharem a vitória? Vocês por acaso conhecem uma maneira melhor? Têm obtido 
êxito nas suas batalhas e campanhas espirituais sem elas? Recomendo grandemente, para o seu próprio bem, que peguem essas 
armas e as usem de todo o coração, entendimento e forças, porque é para isso que servem. 
 30. Vocês não precisam guardá-las para situações mais graves. As novas armas estão sempre ao seu dispor, e nunca é 
considerado “abuso de força” e mais “letais” para atingir qualquer diabrete, por menor ou mais fraco que ele seja. Podem usá-las a 
qualquer hora, quando quiserem. Se for lhes dar a vitória, usem-nas. A esta altura vocês na verdade já deveriam saber que armas 
usar, quando e quais podem lhes ser úteis em situações mais difíceis. Louvor, clamar as chaves, concentrarem-se no poder e na 
vitória no pior momento da batalha são armas que deveriam poder sacar no grosso de qualquer batalha, ou no meio de uma 
tentação. 
 31. Às vezes precisam usar essas armas para desanuviar um pouco a mente antes de sentirem que vão conseguir Me 
ouvir claramente e usar as outras armas de profecia, oração em conjunto, etc. Existem ocasiões quando precisam tirar o 
Inimigo do seu pé um pouco, e expressar o seu louvor, dizer palavras de amor a Mim e citar a Palavra de Deus através de boas 
canções, versículos, promessas das chaves, etc., sempre vai lhes dar um alívio da batalha e manter o Inimigo longe para terem 
tempo de planejar como acabar com ele utilizando todas as outras armas. 
 32. Um outro fato interessante em relação a batalhas, mas do qual muitos não se lembram é que, como acontece com 
qualquer outra atividade, se optar por lutar, o contato repetido com a situação o torna “melhor” ou mais tarimbado. Então, 
esse com certeza é um raio de esperança se você se sente constantemente sob ataque. É claro que o Inimigo vai tentar fazê-lo achar 
que com cada golpe que lhe desfere você só está ficando mais fraco e menos capaz a cada ataque, mas é uma mentira total que 
contradiz até mesmo o conhecimento que o bom senso nos dá da natureza humana. 
 33. Com a prática o ser humano melhora em quase qualquer coisa, pois foi criado com essa característica. Quanto mais 
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você se dedica a uma certa atividade, melhor a desempenha, e travar batalhas não é uma exceção. Quanto mais batalhas travarem e 
ganharem, mais bem preparados vão estar para as seguintes. É claro que se sofrerem um ataque atrás do outro e não usarem as suas 
armas nem revidarem, ora, vão ficar fracos, feridos e provavelmente vão ser “mortos” espiritualmente. Mas para deterem esse ciclo 
de enfraquecimento só precisam optar por lutar! E se vão lutar, então é melhor aprender a combaterem de maneira eficiente! 
 34. Deveriam pensar mais nisso, e observar a maneira como são atacados, como revidam, seu progresso no uso das armas 
espirituais e o que funciona no seu caso, pois isso os ajudará a preparar suas estratégias bélicas. 
 35. Toda batalha começa com uma investida. Ou você ataca o Inimigo porque decidiu melhorar, e nesse caso se torna o 
agressor e pode contar com os contra-ataques dele, ou ele é o agressor e lhe inflige mil e uma provações, batalhas e dificuldades 
que provavelmente até o deixam um pouco zonzo, ou no mínimo ser afetado pelo primeiro golpe. Mas depois que é atingido, 
quanto mais rápido recorrer a Mim e às chaves e decidir revidar e planejar o contra-ataque, mais rápido se estabilizará e voltará a 
avançar no território do Inimigo, acabando com ele. 
 36. E quanto mais passar por esse processo de atacar, defender, contra-atacar e ganhar, mais habilidoso vai se tornar. 
Não vai estar sempre “estranhando a ardente prova” (1Pe. 4:12), pois perceberá que essas coisas ocorrem em ciclos, e que quando 
quiser impedir o avanço do Inimigo e quebrar esse ciclo, para parar de apanhar dele e começar a bater existem certas táticas que 
sempre funcionam. 
 37. Grande parte da vitória, e até mesmo a força para continuar lutando consiste no louvor, no pensamento e ação 
positivos, mesmo quando não sente vontade de agir assim. Se você for do tipo de pessoa que está sempre tendo grandes 
batalhas, provavelmente não se considera um lutador experiente nem veterano cheio de truques incríveis e mágicos que pode usar 
contra o Inimigo. Provavelmente se considera um fracote, um bundão espiritual que só está tomando soco porque deve ser a presa 
mais fraquinha. Logicamente, essa é a perspectiva dada pelo Inimigo e é por isso que devem Me pedir fé para acreditarem no que 
não sentem. 
 38. Usem essas palavras que estou lhes dizendo aqui e repitam-nas até acreditarem nelas, ou pelo menos agirem de 
acordo com elas mesmo sem acreditarem. Incitem-se e digam ao Inimigo: “Eu sou um veterano, tenho experiência em muitas 
batalhas. Já enfrentei você vezes sem conta seu Diabo nojento, e sempre venci e vou vencer desta vez também. Você não consegue 
me atacar de surpresa nem me chocar, não consegue me dominar, e com certeza não consegue me derrotar. Já senti os seus ataques 
maldosos antes e Jesus me ajudou a vencê-los. Eu tenho um plano de ataque bem definido e vou enfrentar você e suas tropas agora, 
e, como sempre acontece, você vai perder.” 
 39. Muitos de vocês provavelmente estão pensando: “Puxa, nem parece eu falando! Acho que não tenho vencido tanto 
assim, e nem sei se poderia dizer isso com convicção”. Ora, simplesmente aceitem por fé, comecem a dizer e acreditem, mesmo 
que não pensem isso. Vocês estão aqui e são prova viva de que, apesar das muitas batalhas, não estão mortos, não são inúteis nem 
estão fora da Família, não estão possessos pelo Diabo e cheios de suas obras, mas sim combatendo o bom combate por Mim! Se 
tivessem perdido tantas batalhas como às vezes acham que perderam, não acham que estariam em outro lugar? Se o Inimigo 
realmente estivesse fazendo vocês de gato e sapato como ele diz que faz, não acham que estariam em condições bem piores? É 
verdade, podem melhorar, e é por isso que estou lhes dando este treinamento. Mas nada nunca é tão ruim como o Inimigo diz, e 
todos vocês precisam entender que, por serem soldados, não importa como se sintam, representam um grande perigo para o 
Inimigo, e têm o poder para derrotá-lo em qualquer ocasião. Ele é que tem medo de vocês! 
 40. É uma manobra publicitária típica ele ficar dizendo: “Estou ganhando, estou ganhando! Ganhei, vocês perderam. 
Minhas tropas estão ficando cada vez mais fortes e vocês cada vez mais fracos” — quando na verdade restaram muito poucos dos 
dele. Ele tem ganhado pouquíssimas vezes e perdido muito mesmo, e o pouquinho que lhe resta está se escondendo e usando um 
megafone imenso para blefar e conseguir se posicionar melhor. 
 41. Então, quer sintam quer não, saibam que já venceram mais do que perderam, vocês têm armas muito superiores às 
dele, portanto podem se considerar lutadores experientes e veteranos, homens e mulheres de Deus que combatem e “matam” 
os serviçais de Satanás onde quer que os encontrem! Vocês são uma ameaça das grandes para o domínio de Satanás, estão na sua 
lista dos mais procurados, e ele oferece grandes recompensas pela sua captura espiritual — vivos ou mortos. É impossível vocês 
serem ovelhinhas fracas, doentes e presas fáceis. Se fossem, por que ele viveria se esforçando para derrubá-los? Vocês são durões, 
poderosos no espírito, porque têm a Mim, se submeteram, se dedicaram ao máximo e fizeram o melhor que podiam vezes sem 
conta. 
 42. E isso não se aplica apenas a alguns de vocês, pois é assim que o Inimigo vê cada um de vocês, Meus filhos. No 
espírito é assim que ele os vê — homens e mulheres perigosos que são ameaças reais, não uns fracotes. Que isso os incentive e 
motive, e os ajude a caminhar com mais ousadia e de cabeça erguida no espírito! “Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu 
poder!” (Ef. 6:10). E como é que podem ser fortes no espírito? Porque, como diz o resto dessa passagem na Bíblia, vocês estão 
revestidos de uma forte armadura! 
 43. Vocês estão usando o capacete da salvação, o que significa que sempre vão ser mais do que vencedores. Mesmo que o 
Inimigo mate o seu corpo não conseguirá matar o seu espírito. O capacete protege a sua cabeça, e mostra que nunca vão poder ser 
completamente “cortados”, sempre serão Meus . 
 44. E têm um escudo que pode deter todo — leiam de novo, TODO dardo inflamado do Maligno!” (Ef.6:16). Isso mostra 
que ele é praticamente incapaz em comparação com vocês. Se a sua fé consegue suportar TUDO que ele tem condições de fazer, 
como ele vai conseguir afetá-los? 
 45. Vocês também possuem uma espada que o acerta bem onde dói. E têm as tais chaves, que sempre extinguem os seus 
esquemas e ataques, além das armas de louvor e de Me amar e tudo o mais que se encontra no seu arsenal. Até os seus pés estão 
calçados com o Evangelho, então ele não consegue nem atingir os seus dedos ali (Ef. 6:13-17). 
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 46. Esse tipo de armamento deveria lhes dar confiança! É por isso que podem ser fortes em Mim e na força do Meu poder. 
É por isso que conseguem entrar com tudo nas batalhas pomposamente e até com uma certa arrogância e fanfarra — não na carne, 
mas no espírito. 
 47. Vocês fisicamente são fracos. Na carne são frágeis. Talvez se sintam uns molengões emocionalmente. Mas no 
espírito são muito, muito fortes! Então, ajam com dureza, sejam duros quando estão combatendo no espírito, e mostrem ao 
Inimigo que não vão cair em algum blefe ou emboscada, porque conhecem seus ardis e já lidaram com gente dessa “laia” e sabem 
que têm condições de ganhar. 
 48. Alguns de vocês vão para a batalha como se fossem noviços que carregam uma espada de madeira, com medo a 
cada passo que dão para dentro do território do Inimigo, como se estivessem lhe perguntando, com a maior educação: “Hum, 
Seu Diabo, é que eu gostaria de resistir ao senhor. Então, ã, se não for incomodá-lo muito, é... poderia se retirar, ...por favor?” Mas 
o que é isso?! O Inimigo fica rindo, porque só tem que respeitar suas convicções e poder se estiverem dispostos a usá-los contra 
ele. Na realidade é patético ver vocês com essa armadura impressionante, com armas amedrontadoras ao seu lado, pedindo 
mansamente para o Inimigo cair fora. 
 49. Vocês agem como criancinhas falando mansinhas com um adulto, pedindo-lhe licença “se não for incomodar 
demais”. Precisam agir como os guerreiros espirituais que são. Vocês são durões! Eu já disse isso, mas quero enfatizar. No espírito 
vocês na realidade são guerreiros durões, e se simplesmente entendessem o quanto a sua armadura é forte e as suas armas potentes, 
acabariam com esse negócio de ficar agindo todo mansinhos e como se fossem fracos. Vocês chegariam de cabeça erguida até o 
Diabo que na verdade é o fracote, bem acima dele, colocariam a sua maior arma na cara dele e diriam: “Se manda, meu chapa!” E 
garanto que vai ser ele quem vai sair correndo com uma cara de: “Sinto muito, senhor, não percebi que estava no seu território”! 
 50. Então, não dêem moleza ao crime! Peguem pesado com o Inimigo! Sejam fortes no espírito como têm o potencial para 
ser. Sejam fortes na Minha força. E vão ter que encarar o fato de que enfrentarão batalhas e momentos difíceis. Mas ao 
visualizarem a vitória e praticamente já saborearem o doce sabor da vitória, nem vão se importar. Vão forçar caminho por todos os 
inimigos que ousarem passar na sua frente, para poderem ter uma vida melhor, mais abundante e com menos ataques do Inimigo, 
mais repletas de Mim e com menos de Satanás. Isso sim é algo pelo qual vale a pena lutar! 
 
 81. (Jesus:) Coloquei muitas ferramentas à sua disposição: as chaves, a força do pensamento celeste, o poder do louvor que 
derrota o Inimigo em qualquer batalha. A batalha está ferrenha e continuará a se intensificar cada vez mais. No entanto, ao 
utilizarem essas armas continuarão firmes contra o Inimigo. Não serão vencidos nem derrotados. 
 82. Muitas das Minhas noivas encaram a luta contra o Inimigo da maneira errada. Quando são atacadas e se vêem 
encurraladas, brandem suas armas, mas se não vêem resultados instantâneos, imediatos, desfalecem e começam a se acovardar. 
Não é assim que se luta e se vence uma guerra. Vocês têm as armas nas mãos, e o poder para destruírem totalmente a força do 
Inimigo. Só lhes falta determinação e força de vontade para usá-las 
 83. Tenho nas mãos a chave de determinação, e desejo dá-la aos filhos de David. Ela será vital para combaterem o 
Inimigo, superarem e alcançarem êxito nas suas empreitadas. Esta chave os capacita a perseverar na luta quando não sentem 
vontade. Ela os impede de desistir e de se entregarem à derrota. Esta chave de determinação lhes dá forças para perseverarem — 
para não desistirem, mas continuarem lutando até alcançarem a vitória. 
 84. A chave de determinação é a que foi dada a Jacó quando ele lutou contra o anjo. Ele só parou depois que recebeu a 
bênção. Vocês precisam combater o Inimigo com o mesmo fervor e ardor! Não desistam, não abandonem a luta e só parem depois 
que o inimigo estiver massacrado, depois que o tiverem espancado tanto que ele demore bastante até ousar se manifestar 
novamente. Vocês precisam ter esse tipo de resolução e atitude quando combatem! 
 85. A Família no geral ficou muito fraca na questão de combater o Inimigo com plena fé e paciência. Isso ocorre em parte 
porque as pessoas pararam de lutar em certas áreas; pararam de batalhar para seguirem o padrão de discipulado em suas vidas e 
Lares, e se entregaram a concessões, o que enfraqueceu a capacidade que cada indivíduo tem de lutar. 
 86. Para derrotarem o Inimigo nestes Últimos Dias, cada uma das Minhas noivas precisa orar e clamar as chaves para 
terem um espírito de luta, que se recusa a desistir, que persiste até à vitória total e definitiva! Isso, junto com o uso das armas 
espirituais que lhes dei, é o que lhes garantirá êxito em derrotar os ataques do Inimigo em todos os aspectos da sua vida. 
 87. Muitas vezes, quando vocês se vêem diante de uma batalha, em vez de a considerarem um ataque do Inimigo, logo 
passam a considerá-la parte da Minha vontade, ou o rumo natural das coisas, ou algo sobre o qual podem orar depois, mas que só 
vai mudar se for de acordo com a Minha vontade. 
 88. Não é da Minha vontade que vocês estejam sempre à mercê dos ataques do Inimigo! Sempre quero que lutem contra 
ele de coração, alma, mente, corpo e com toda a sua força. Nunca é a Minha vontade que Minhas noivas sejam sobrepujadas por 
Satanás e seus demoniozinhos. Minha vontade é que elas combatam o Inimigo com toda a determinação que existe dentro delas! 
Mesmo que não tenham muita determinação, podem clamar essa chave e serem preenchidas com força de perseverança para 
continuarem lutando. 
 89. Em muitos casos falta às Minhas noivas esse desejo de derrotar o Inimigo. No entanto, Eu o tenho e quero dar esse 
espírito de luta a qualquer um dos Meus filhos que o desejem. Os que pedirem em fé, acreditando, receberão.  
 90. Com as chaves de determinação vocês conseguem chegar lá, ganhar a vitória, levar a carga, ir além, seguir o padrão 
e aceitar e usar a unção que lhes foi dada. Pois não é o seu poder, mas sim o assombroso, transformador, infinito e abrangente 
poder das chaves. 
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 117. (Jesus:) Quando você é um soldado e está lutando uma guerra como vocês, Meus discípulos, estão fazendo no 
espírito, sempre haverá batalhas. É um fato da vida e bem destacado. Quando passarem por isso, como neste momento, existem 
três opções: Aceitar totalmente como sendo a sua vocação, tornar-se um lutador profissional e gabaritado, treinar com suas armas e 
se tornar super qualificado e até aprender a gostar da luta. Ou podem ser um soldado medíocre e só “passar” e sobreviver por um 
tempo, usar suas armas, talvez umas plenamente, outras o mínimo; travar algumas batalhas, ganhar umas e perder outras. Ou talvez 
veja que a vida de soldado não é para você, e então desistir, deixar o exército e ir fazer outra coisa com a sua vida. 
 118. Para a Família avançar como precisa e penetrar no território do Inimigo neste ano de fortalecimento, e para vocês 
lutarem para vencer e realmente o derrotarem, então precisam ser os melhores soldados, o que Eu denominaria soldado “A+” — 
um profissional que sabe manejar as novas armas, um guerreiro que entra na luta de todo o coração e sem reservas, que dá tudo de 
si e luta como se tudo dependesse disso! Seguem-se algumas atitudes, ações e cursos de treinamento que é preciso fazer para ser 
um soldado “A +”: 
 119. É preciso estarem totalmente convencidos de que essa é a sua vocação, e pensar na sua vocação como soldados de 
maneira pró-ativa e agressiva, não defensiva. É preciso entenderem que, como discípulos da Família, vocês não fazem parte de 
uma tropa de defesa, mas sim de uma tropa agressiva e invasora. Existe um momento e lugar para fazer parte das tropas de defesa, 
e esse tipo de qualificação e mentalidade talvez tenha servido antes, mas agora não é suficiente. Vocês não podem apenas defender 
o seu território; precisam conquistar agressivamente o território do Inimigo. É isso o que os espera. Esse é o desafio que enfrentam 
e o compromisso que estão assumindo como soldados. 
 120. É preciso treinar com as novas armas que lhes dei. Treinar ativamente não significa apenas usá-las quando se vê num 
mato sem cachorro, ou quando dá; ou usar algumas delas ou apenas aquelas das quais gosta mais. Significa dar uma boa olhada em 
cada arma, uma por uma, e ver se realmente sabe usá-las e se está bem treinado para manejá-las. Se não estiver, precisa se dedicar, 
treinar e praticar até poder confirmar que sabe usar uma determinada arma e que consegue usá-la da maneira que devem ser usadas. 
 121. Essas armas são espirituais, não carnais, mas para usá-las eficientemente, a sua carne tem que participar bastante! 
Precisam agir de maneira positiva e física. Talvez não saibam usar direito algumas novas armas. Se for o caso talvez achem difícil 
demais se tornarem peritos em todas de uma vez. Então, se estiverem nessa condição, concentrem-se em uma de cada vez até 
fortalecerem esse ponto fraco. Orem sobre medidas positivas, pró-ativas e específicas que possam tomar para melhorar o seu 
manejo dessa nova arma, para entenderem como é importante, estudarem a Palavra a respeito e integrá-la ao seu cotidiano até se 
tornar parte de vocês.. 
 122. Já reiterei muito este princípio na Palavra, mas algumas pessoas ainda não dominaram bem o uso de algumas ou 
até muitas das novas armas, porque lhes falta agressividade de espírito. Têm pensado que quando realmente “precisarem” de 
uma certa arma, vão usá-la. Ou mexem um pouco nela, a experimentam e vêem se conseguiriam, por assim dizer, mas ou não a 
incluíram na sua vida ou não descobriram como utilizá-la de maneira abrangente e como se valerem de todo o seu potencial. 
 123. Com certeza, talvez só venham a descobrir como usar essas novas armas “ao máximo” mais adiante, porque leva 
tempo, é preciso treinar e fortalecer a sua fé. E mesmo que estejam fazendo tudo certo e não estejam sendo negligentes, 
aprender a usar as novas armas é um processo gradual, e à medida que aprendem, Eu vou sempre lhes mostrando novas coisas, 
dando novas dicas e ensinando truques, etc. Mas se pelo menos não tentarem e lutarem para conhecer o potencial da arma, e 
contentarem-se apenas em usar uma ou duas funções, não irão muito longe. 
 124. -- Quando se depararem com uma batalha espiritual, aprendam a assumir a ofensiva e serem agressivos, 
bombardeando o seu Inimigo espiritual com o máximo de armas que têm em mãos! Acabem com ele e mandem-no para os 
quintos do Inferno sem dar chance, sem se arriscarem! Não se contentem apenas em usar uma ou duas armas e com a esperança 
que “resolva”, nem se resignem a uma luta demorada e prolongada. Cada arma espiritual que lhes dei tem força suficiente para 
causar sérios danos ao Inimigo. Mas não vão querer só lhe causar danos, mas sim extingui-lo, tirá-lo de cena e arrasar 
completamente as suas tropas! Então, usem sempre todas as armas que puderem. Por exemplo, se estiverem lutando em oração por 
mudanças necessárias, provisão, vitórias ou progresso, usem todas as armas ao seu dispor. Não usem apenas a oração, mas também 
as chaves, o louvor, a Palavra, o nosso relacionamento íntimo e amoroso e os ajudantes espirituais que lhes dei. 
 125. -- Não esperem até o Inimigo atacar vocês — ataquem ele! Dependendo da situação e da pessoa, isso pode representar 
medidas diferentes, mas no geral, o que muitos de vocês precisam é mudar sua mentalidade e abordagem. Às vezes vêem uma 
batalha “se aproximando” à distância, ou sentem que está vindo; pode ser desde uma batalha de perseguição a uma de ciúmes. 
 126. Vocês lutam há bastante tempo, e muitos de vocês têm sintonia suficiente para sentirem quando vão ter uma 
batalha, antes dela chegar. O que fazem quando têm essa sensação? Infelizmente, muitos esperam até levarem um golpe, até o 
Inimigo estar bem na sua frente desferindo golpes e lhes dando uns socos, e então revidam. Olha, parem de revidar e comecem a 
atacar! Dêem o primeiro golpe! Entrem na batalha com o pé direito. 
 127. Talvez não consigam prever totalmente o ataque, apesar de que se conseguirem tomar a dianteira e interceptá-lo, 
ele nem vai se dar ao trabalho de enfrentá-los, porque não vai valer a pena e vocês já terão vencido! Em outros casos, ainda 
vão ter que travar a batalha, e talvez até seja bem difícil, mas pelo fato de serem os agressores, por estarem levando vantagem, é 
mais certo que vençam e mais rápido. É uma ótima sensação estar por cima, com vantagem, que é sempre o caso do agressor. 
Vocês vão aprender cada vez mais a amar essa sensação, e ficam mais peritos em sentir qual é a necessidade, onde ocorrerá a 
próxima batalha, e em assumirem a liderança e iniciarem o ataque. 
 128 Quero que os filhos de David aprendam a ser os agressores, não só a se defenderem. Essa é a sua vocação e a 
incumbência que lhes dou. Não quero que apenas se protejam e revidem quando o Inimigo e seus diabinhos e as pessoas que ele 
influencia na Terra os atacarem. Quero que liderem, que ataquem primeiro, que sejam os conquistadores, os vencedores! 
 129. Se realmente estudarem e meditarem nas verdades que esta mensagem contém, e estudarem de novo os princípios 
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de luta encontrados na Palavra; se aceitarem este desafio a sério e aprenderem a usar bem as novas armas e todas as suas funções 
e manejá-las com destreza; se conseguirem assumir a mentalidade de um agressor em vez de alguém que só contra-ataca ou 
defende, então vocês, os filhos de David, ganharão as batalhas que estão por vir, e conquistarão, derrotarão, farão recuar e 
afugentarão completamente o seu adversário e tudo o que ele fizer contra vocês. Ele realmente vai atacar, mas vocês estarão 
prontos, preparados, lutando, e sairão vitoriosos! 
 130. Vocês estão em guerra, e mesmo que estejam atacando e aprendendo a ser os agressores, o seu Inimigo também 
sabe disso, e não vai facilitar a sua vida. Ele também está ficando mais em guarda, para não ser pego com as calças nas mãos. 
Tomar a iniciativa e levar vantagem não vai ser tão tranqüilo ou constante como acham ou gostariam. 
 131. Basicamente nada é fácil na vida de um soldado, nas batalhas que se trava e nas guerras que se vence. Mas é a 
vocação e o destino dos filhos de David, e vocês vão ter que fazê-lo de qualquer jeito. Então, não acham que é melhor 
aproveitarem ao máximo, aprenderem a fazer bem feito e até a gostar disso? 
 132. Essa deveria ser a sua meta. Deveriam se concentrar nisso, viver, respirar e lutar por essa meta cada dia. Sejam 
soldados! Sejam conquistadores! Sejam os agressores que deixam o Inimigo morrendo de medo só de pensar em vocês! — Não 
porque vocês são grande coisa, mas porque são um canal repleto do poder total de Deus pelo fato de usarem as potentes e 
imbatíveis armas que Ele lhes confiou. 
 
Credo do Lutador dos Filhos de David 
 Somos soldados. Somos conquistadores. Lutar nas guerras do nosso Senhor é a nossa vocação. O nosso destino é fazer recuar, 
derrotar, conquistar e desbaratar completamente o nosso adversário.    
 Somos agressores. Atacamos. Somos vencedores. Essa é a nossa vocação e incumbência.  
 Tomaremos a iniciativa e levaremos vantagem.  
 Combateremos nesta guerra o melhor possível. Vamos dar tudo de nós. Vamos nos dedicar de todo coração e mente, de corpo 
e alma. Vamos vencer a guerra. 
 Vamos aprender a gostar de arrasar o Inimigo e resgatar a nós mesmos, nossos irmãos e os perdidos das suas garras! 
 Vamos conquistar o mundo para o nosso Rei, Marido e Comandante! Essa é a nossa meta e objetivo, o nosso voto, para o que 
viveremos, respiraremos e lutaremos cada dia. 
 Vamos mandar o Inimigo de volta para o Inferno morrendo de medo, porque somos canais do poder pleno de Deus, porque 
usamos as armas invencíveis e imbatíveis do espírito que Ele colocou nas nossas mãos. 
 A nossa atitude em relação ao Diabo vai ser a de um lutador veterano que não fica chocado ou surpreso nem se sente 
avassalado com os ataques do Inimigo, mas que já passou pelo pior e venceu, e sabe que com o poder das armas espirituais, 
qualquer ataque vai acabar na derrota do nosso adversário! 
 Vamos tomar medidas ativas para ampliarmos nosso uso das armas de amor e união, que são algumas das principais que nos 
ajudarão a ganhar discípulos de todas as nações e ganhar o mundo para Jesus. 
 Nós somos uma ameaça inflexível para o reino de Satanás. 
 Somos uma força agressiva e invasora que está conquistando o território do Inimigo. 
 Somos durões e poderosos no espírito, porque temos um Deus durão e poderoso. Somos fortes com Ele e na força do Seu 
poder. 
 Nós somos os filhos de David e estamos destinados a ser luzes que brilharão nas trevas mais densas, que suportaremos até o 
Fim e receberemos a coroa de vida, homens e mulheres de fé que farão proezas, que ajudarão a pregar o Evangelho em todas as 
nações, diante de reis e governadores, diante de multidões famintas e turbas enfurecidas a ganhar muitos para o nosso Marido. E o 
nosso testemunho será maior do que o de quaisquer outros que vieram antes de nós. 
 Para cumprirmos nossa missão na Terra: 
 Nós nos comprometemos a nos tornarmos tarimbados e peritos na arte da guerra espiritual. 
• Vamos nos concentrar em sermos guerreiros ofensivos. 
• Vamos estar um passo adiante do Diabo e dar o golpe antes dele. 
• Decidimos atacar os portões das fortalezas de Satanás. 
• Nós nos dedicamos a aprender a lutar eficientemente. 
• Decidimos não nos deixar intimidar ou desencorajar com as batalhas. 
• Optamos por amar a luta e gostar da oportunidade de acertar o Inimigo onde dói. 
• Estamos decididos a ir para a cama à noite e acordarmos no dia seguinte empunhando nossas armas. 
• Decidimos procurar constantemente a próxima maneira de derrotarmos, surpreendermos e arrasarmos com o Inimigo. 
• Não vamos vacilar na convicção de que somos soldados experientes e veteranos e um perigo para o Inimigo, e que temos o 

poder para derrotá-lo todas as vezes.  
• Assumimos o compromisso de nos engalfinharmos com o Inimigo. 
• Decidimos nos concentrar na vitória. 
• Estamos decididos a pegar o Diabo numa emboscada, persegui-lo, massacrá-lo, matá-lo e acabar com ele. 
• Estamos decididos a aprender a prever as ações do Inimigo e agir antes dele. 
• Nós nos dedicamos a lutar e matar os diabinhos de Satanás sempre que os encontrarmos. 
• Estamos decididos a utilizar todo o poder espiritual que temos disponível. 
• Estamos decididos a aceitar de bom grado as batalhas, porque são nossos professores e nos fortalecem e nos tornam 

adversários mais sábios e assombrosos, mais capacitados para sermos soldados eficientes. 
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• Nós nos comprometemos a perseverar com a chave de determinação. 
• Decidimos não desistir até vermos a vitória e não descansarmos até vermos nosso Inimigo massacrado. 
• Estamos decididos a combatê-lo de corpo e alma, de todo coração e com todas as nossas forças. 
• Estamos determinados a ser alvos móveis. 
• Assumimos o compromisso de invadir o território do Inimigo, atacá-lo primeiro e não esperar até ele nos atacar. 
• Vamos lutar contra o Inimigo com fervor e ardor, e não pararmos antes da vitória. 
• Só vamos descansar depois que virmos nosso Inimigo derrotado. 
• Estamos decididos a golpeá-lo, atacá-lo, metralhá-lo, combatê-lo, detoná-lo, confundi-lo e por fim extingui-lo. 
• Estamos decididos a usar todo o nosso poder de fogo e acabar de vez com as suas forças de combate. 
• Vamos pegar a arma invencível do louvor e usá-la em todas as situações, não importa como nos sintamos. 
• Vamos brandir nossa arma de profecia e com ela saber de antemão como o Inimigo vai atacar e traçar o plano para a vitória. 
• Vamos usar habilidosamente a arma de amar o nosso Marido intimamente, até sermos conhecidos como as Suas noivas íntimas 

que saem vitoriosas em todas as batalhas! 
• Vamos manejar a arma da humildade, mesmo nas horas em que menos sentimos vontade. 
• Vamos usar diligentemente a arma de nos concentrarmos no poder, e derrotaremos todas as tentativas do nosso adversário de 

nos distrair e confundir. 
• Vamos manejar a arma das chaves sabendo que o seu poder é incomparável e a vitória é garantida. 
• Vamos manejar a arma do amor e união, sabendo que ela derrota Satanás.  
• Vamos nos apoiar na arma de oração e exercitar e aumentar nossa fé nesta área, clamando os milagres que nos foram 

prometidos.  
• Vamos nos apoiar na posse total por parte do nosso Marido, pois apesar de sermos fracos, Ele Se faz forte em nós. 
• Vamos nos apoiar na arma de trabalharmos junto com nossos ajudantes espirituais e através deles sermos tudo o que o nosso 

Marido precisa que sejamos. 
• Vamos soltar a arma da Palavra contra o nosso adversário e não descansar até ele ser derrotado. 
• Optamos por guiar o caminho e sermos os que atacam e agridem, os vencedores!  
• Vamos perseverar, suportar e triunfar! 
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