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" A Arte da Guerra, 6a. Parte," Outras Cartas 3 (CdM 3590, BN 1173) 

FD/MM/FM   março de 2006 
 

COLOCAR EM PRÁTICA A LEI DO AMOR/ 
1 CORÍNTIOS 13 HOJE  

 
� “Oração por Amor e Misericórdia” CdM 75:1,17–18,20,26, Vol.1 
� “Leitura, Retratos de Garotas, Erros e Conquista do Mundo! - Através do Amor!" (CM 151):46–50, 52–54, Vol.2 
� "O Maior destes é o Amor! — Não o Orgulho! CdM 1371:52–53, 59–61, Livreto de BNs 4 
� “O Amor é a Coisa mais Importante!” CdM 1793:2–4, 10–11, 14–16, 21, 25–27, 33, Vol.15 
� “Obedecer é Melhor do que Sacrificar!" CdM 2418:39–42, BN 320 
� “Precisamos ser mais Carinhosos nos nossos Lares!” CdM 2857:5,8,10–12,15,18–19, 22–23,28,30,50, BN 552 
� “A Carta Magna de Amor!-- Deus nos chama a uma Revolução de Amor!" CdM 2963:14–23, BN 615 
� "Sirvam-se uns aos outros em Amor!” CdM 2978:24–25, 27–30, 40, 47, 53–54, BN 623 
� "Um Novo Dia de Amor!” CdM 3011:6–12, 51–54, 93–95, 148–154, 158–159, BN 648 
� "O Estado da Nação em 1995!” CdM 3017:133–141, BN 654 
� Unam-se — em Amor!” CdM 3100:17–18, 21–24, 26–30, 32–36, BN 722 
� "Amor e Afeição!" CdM 3237:6–13, 37–51, BN 840 
� "Faça a Coisa Humilde " CdM 3251:6–15, 109–113, BN 853 
� "Demonstre Apreço!" CdM 3254:4–12, 16–32, 43–65, 106–114, BN 859 
� "Pérolas e Preciosidades, 1a Parte" CdM 3416:75–83, BN 1003 
� "Direto ao Assunto, 5a Parte " CdM 3503:103–108, BN 1091 
 
* “Oração por Amor e Misericórdia” CdM 75:1,17–18,20,26 
 1. (Papai:) Você nunca será um pastor verdadeiramente grande a menos que aprenda a ter compaixão das ovelhas, até 
que aprenda a ter muito amor e muita misericórdia. Algumas vezes achamos que não conseguimos suportar e que vamos 
começar a chorar. Achamos que não podemos ser tão compassivos e que por isso temos de endurecer os nossos corações para 
conseguir agüentar! Porém, não é essa a solução! Em vez disso, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará! 
 17. Se há algo por que somos conhecidos é pelo amor. Eles olham para nós com tanta confiança, tanta fé e esperança de que 
temos a resposta, de que podemos ajudá-los, porque Você está em nós! Somos como o pastor com voz persuasiva, tom suave e 
dedos gentis e hábeis! Nós curamos os de coração quebrado, ligamos as feridas e libertamos os cativos, não com violência, mas 
com gentileza, para conquistar o mundo com Amor! Se Você pudesse ao menos ensinar-nos esta lição, ela é maior do que fé: 
embora nós tenhamos fé e sabedoria, línguas e interpretação, e até mesmo um espírito sacrificado, o nosso serviço não é nada sem 
amor! 
 18. Senhor Jesus, ajude-nos a ser como Você! … Ajude-nos a perdoar e a ser pacientes, a ter piedade, tal como queremos 
piedade, e a tratá-los em relação aos seus erros como nós queremos que Tu nos trates em relação aos nossos! 
 20. Aquele que cuida ser o maior que seja servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, 
para ser um servo! Ajude-nos a servir e não apenas esperar ser servidos e a vê-los obedecer à nossa menor ordem! Temos que ser 
servos deles. 
 26. Que sejamos servos do rebanho, Senhor, escravos dos Teus filhos.-- Em honra preferindo-nos uns aos outros. Você é o 
nosso Servo, Senhor, servindo todos nós, preferindo servir-nos em vez de ser servido! 
 
* “Leitura, Retratos de Garotas, Erros e Conquista do Mundo! - Através do Amor!" CdM 151:46–50, 52–54 
 46. (Papai:) Deixem-me enfatizar aqui que o requisito preeminente para qualquer equipe, — ou para qualquer equipe 
nesse caso, ou qualquer pessoa na Revolução — deveria ser a mesma paixão arrebatadora que motivou o apóstolo Paulo e todos 
os Apóstolos, todos os mártires e todo grande homem e mulher de Deus. — Na realidade aquela compaixão irresistível que deveria 
motivar todo o Filho de Deus em tudo o que faz, tudo o que diz, onde quer que vá, com todas as pessoas, e que aquele grande e 
fanático apóstolo resumiu nestas poucas e ressonantes palavras que bradaram do fundo do coração de cada verdadeiro Cristão em 
toda a boa ação que tenha feito, e pela qual ele na verdade está disposto a morrer: O amor de Cristo nos constrange'! — 2Cor.5:14. 
 47. "Porque Deus é amor!" "Amados, amemo-nos uns aos outros: porque o amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido 
de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto o amor de Deus nos foi 
manifestado, porque Ele enviou Seu Filho Unigênito para o mundo, para que possamos viver através dele. Este é o amor, não que 
nós amamos a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação aos nossos pecados. Amados, se Deus nos ama com 
tal amor, nós também devemos amar-nos uns aos outros... (1Jo.4:7-11) 
 48. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós... temos visto e cremos no amor 
que Deus tem para conosco. Deus é amor e aquele permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o nosso amor foi 
aperfeiçoado... porque como Ele é, assim somos nós neste mundo. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro... E este 
mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão... Por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, 
porque amamos a Ele e guardamos Seus mandamentos. "Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros, como eu os amei." 
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(1Jo.4:12,16,17,20,21; 5:12; João.15:12) 
 49. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito." e "Mas Deus prova o seu amor para 
conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores" "Nisto conhecemos o amor de Deus: porque Ele deu a Sua vida 
por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos." "Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida em favor 
de seus amigos." "Amai uns aos outros assim como eu vos amei... Por isso saberão que sois meus discípulos." "Olhai que o amor 
tem o Pai nos dado, para sermos chamados os filhos de Deus!" (João.3:16; Rom.5:8; 1Jo.3:16; João.13:34,35; 1Jo.3:1) 
 50. "O fruto do espírito é amor", "porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo." "Amarás 
o Senhor teu Deus de todo o teu coração... este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este - amarás o teu 
próximo como a ti mesmo." Nestes dois mandamentos estão toda a lei e os profetas." "Toda a lei é cumprida em uma palavra que é: 
Amarás!" "Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé", mas é a "fé que funciona através do amor." Assim, "somos mais que 
vencedores através daquele que amou!" "Me amas?... alimenta minhas ovelhas!"... "E a Sua bandeira sobre mim era o amor!" 
Vença com amor! (Gal.5:22; Rom.5:5; Mat.22:37-40; Gal.5:14; 1Jo.5:4; Gal.5:6; Rom.8:37; 1Cor.13:13; João.21:15-17; ) 
 52. O amor ama o difícil de amar e lança um véu sobre inumeráveis pecados! O amor prefere a felicidade dos outros à sua 
própria. É difícil ver algo bom em alguém que você não ama, mas se você realmente ama alguém é muito mais fácil deixar passar e 
perdoar os seus erros. — 1 Cor.9:22 Prov.10:12. 
 53. Talvez seja esse o problema com o casamento de alguns de vocês! — Vocês não se amam de verdade — e se não se 
amam não têm o Amor de Deus, porque o Seu Amor consegue amar qualquer pessoa, até mesmo os seus inimigos! Amor gera 
amor, e nós O amamos porque Ele nos amou primeiro! Peçam a Deus que os ajude a amá-los com o Amor Dele, que ultrapassa 
todo o entendimento! O amor não é cego - tem um olho espiritual extra que vê o bem e as possibilidades que os outros não 
conseguem ver! Peçam a Deus o Seu Amor uns pelos outros, porque senão nunca serão bem sucedidos — quer seja no casamento 
ou como missionários! Só o Amor de Cristo pode constranger vocês! — Mat.5:44; 1João 4:19; Fil.4:7; 2Cor 5:14. 
 54. Portanto, só o Amor de Deus os fará suficientemente fortes pare serem bem-sucedidos — Cristo em vocês, a 
esperança da glória! Então podem tudo em Cristo que os fortalece! Mas se tiverem qualquer outro motivo falharão! Falharão aos 
seus líderes, falharão aos seus seguidores e falharão ao Senhor! Mas o amor nunca falha! — Vocês querem ser bem-sucedidos para 
o Senhor e com os outros? – Amem e não podem perder — porque o amor nunca falha! Vocês querem saber qual é a chave para 
todo o coração? — Experimente o amor! Nunca falha, porque Deus é amor, e é impossível para Ele falhar! — Co1.1:27; Fi1.4:13, 
1Cor.13:8). 
 
* " O Maior destes é o Amor! — Não o Orgulho! CdM 1371:52–53, 59–61, Livreto de BNs 4 
 52. (Papai:) O amor gera amor! Amém! "Mas o maior destes é o Amor!" (1 Cor.13:13) Acima de todos os dons descritos em 1 
Coríntios 13, o amor estava acima de todos, é maior do que qualquer dom, — porque Deus é Amor! 
 53. Se há uma coisa que o batismo do Espírito Santo é, é um batismo de amor! Não importa que fale "com línguas de 
homens ou de anjos e não [tiver] amor", você se torna como um metal que soa e um sino que tine. (1 Cor.13). "Embora você 
compreenda todos os mistérios e todas as profecias e tenha fé que remove montanhas..." (1 Cor13:2) 
 59. Ainda que você tenha uma fé assim, se não tiver amor, não é nada! (1 Cor.13:2) Estou tentando lhes dizer o que 
gostaria de lhes dizer se nunca mais fosse vê-los. Tenham amor! "Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros!" (1 
Pedro 4:8) "Amai-vos uns aos outros!" (João 15:12) Na última mensagem de Jesus aos Seus discípulos na última Ceia antes de ser 
preso, levado para a cadeia, surrado e morto, o que foi que Ele lhes disse? Ele falou em Amor, que o Amor era a coisa mais 
importante! (Ver João 13:1-17) 
 60. "Com tudo o que possuis adquire amor!" (Prov.4:17) Sabedoria é amor, sabiam disso? Porque Deus é Sabedoria, mas 
Ele também é Amor. "Amai-vos uns aos outros!" "Tende ardente amor uns para com os outros." (João 15:12 e 1 Ped.4:8) Qual é o 
maior mandamento? — amar a Deus! Qual é o segundo maior? Amar o teu próximo como a ti mesmo! Ele disse que era 
semelhante ao primeiro. (Mat.22:37-39). Amar o teu próximo é amar a Deus! 
 61. "E ainda que você tivesse um grande espírito de sacrifício" se for muito sacrificado, quiser servir a Deus e renunciar a 
tudo para seguir Jesus — "e não tivesse amor, de nada te aproveitaria!" (1 Cor.13:3) Se o fizerem em vanglória, auto-glorificação, 
para se gabarem disso, e não porque amavam as almas perdidas e queriam vê-las ganhas para Cristo, então não serve de nada! 
 
* “O Amor é a Coisa mais Importante!” CdM 1793:2–4, 10–11, 14–16, 21, 25–27, 33 
 2. (Maria:) Há muito na Bíblia sobre relações humanas e sobre se ter amor uns pelos outros. Esse é realmente todo o 
propósito de se viver, amar a Deus e aos outros — a idéia de tudo é amor, certo? É a coisa mais importante! Vocês podem ter um 
monte de dons e talentos, mas se não tiverem amor isso não nada! E de certeza que não estamos falando de amor pela sua máquina 
de escrever ou pelo seu trabalho, mas sim de amor pelo Senhor e pelos outros! E se você ama a Deus também amará os outros, 
porque amar os outros é uma das maneiras de você demonstrar amor pelo Senhor. 
 3. Se nós vamos crescer, se vamos amadurecer e obedecer ao Senhor, então temos que crescer em amor, não apenas em 
fidelidade no nosso trabalho! O Senhor não disse que fidelidade era a coisa mais importante, mas sim que o amor era o mais 
importante! Embora fidelidade seja importante, "a maior destas é o amor!" Fidelidade no seu trabalho é importante, para o 
agüentarem como bons soldados e poderem sentar-se à sua mesa de trabalho hora após hora e trabalharem diligentemente, tudo 
isso é muito bom e importante, mas se não tiverem amor, não têm nada! 
 4. É possível que façam o seu trabalho bem, mas se não aprenderem a trabalhar com os outros, a amá-los e como tratá-
los, então estão perdendo a maior lição pela qual estamos aqui, logo para começar! Nós precisamos aprender a amar as 
pessoas, a cuidarmos delas e mantê-las felizes. 
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 10. Qual é o ingrediente mais importante nas nossas relações uns com os outros? O que é que prova que nós somos 
discípulos do Senhor? O amor! "Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos se vos amardes uns aos outros." (João 13:35) 
Como é que vocês poderão amar a Deus a quem não vêem, se não puderem amar os seus irmãos a irmãs, as pessoas com quem 
trabalham e vivem todo o tempo? Como é que podem sequer dizer que amam a Deus quando não amam o seu irmão? Como é que 
podem dizer que amam os perdidos a quem não viram, se não amam o seu irmão ou irmã a quem vêem e com quem trabalham 
todos os dias? (1 João 4:20.) Obviamente, é um problema no qual muitos de nós precisamos trabalhar para superar! 
 11. A Bíblia tem todo o tipo de conselhos sobre como devemos trabalhar com os outros, como os tratarmos e sobre 
relações entre as pessoas! Fala sobre paciência, longanimidade, amor, altruísmo e doar-se, tudo coisas entre pessoas. O Senhor 
fala sobre relações entre seres humanos, as Suas criações calorosas! Ele não Se refere ao nosso trabalho ou relação com as coisas 
— nossas máquinas de escrever, papéis ou gravadores, Ele fala sobre pessoas! 
 14. Acho mesmo que quando aprendemos a trabalhar bem com as pessoas, é uma grande vitória! É muito mais 
importante do que trabalhar apenas com papelada! Vejam a maioria das Cartas que Papai escreve, será que são sobretudo sobre 
trabalhar com coisas mecânicas? Não, são sobretudo sobre como trabalhar com pessoas! Como lidar com as pessoas, como nos 
relacionarmos com elas e tratá-las! É claro que algumas das nossas relações são diretas entre nós e o Senhor, como louvor, oração e 
obediência, mas a maior parte são relações a um nível interpessoais. Nem sequer se pode fazer muito sobre maus espíritos a menos 
que se trate com as pessoas a quem eles estão perturbando ou em quem estão, certo? Vejam todas as Cartas sobre puericultura, elas 
mostram como cuidar de bebês, como ensinar bebês a crescer, como ensinar-lhes amor, alegria, longanimidade, todas as coisas que 
nós deveríamos ter aprendido, e são todas sobre pessoas! 
 15. Vejam todas as Cartas sobre testificação, elas têm muito a ver com pessoas! Olhem para as Cartas sobre FF! Todas 
têm algo a ver com o nosso relacionamento com pessoas! E o principal, a principal lição que devemos aprender é amá-las! É a 
coisa mais importante! Vejam todas estas Cartas como "A Garota que se Recusou", "Compadeçam-se dos Fracos, "A Batata", 
"Esperem Milagres", praticamente todas as Cartas são sobre pessoas! "Como o Seu Filho de Dois Anos Pode receber Jesus", "O 
Líder Sensato", etc., quase todas as Cartas são sobre pessoas e como nos relacionarmos com as pessoas. 
 16. Vejam todas as Cartas sobre o Milênio: "Reeducação no Milênio", "Hospitalidade no Milênio", etc., todas têm a ver com 
como vai ser o nosso relacionamento com as pessoas. Não vamos ficar lá sentados meditando nem olhando para o Céu, vai haver 
um mundo inteiro cheio de gente de quem cuidarmos. 
 21. "Sou eu guardador do meu irmão?" (Gên.4:9) Ora, a resposta é óbvia. É claro que somos guardadores do nosso irmão e 
precisamos recordar que algumas pessoas precisam ser "guardadas" ainda mais amorosa é ternamente do que outras. O Senhor 
colocou-nos juntos, quer vocês queiram quer não, quer gostem quer não de estar com as pessoas com que estão, estão com essas 
pessoas e é a sua responsabilidade amá-las! É evidente que o Senhor sabe que é algo que vocês precisam, e se vocês não 
conseguem se dar bem com elas é evidente que Ele sabia que precisavam aprender isso ou não os teria posto lá! É óbvio que é 
possível ou Ele não os teria colocado nessa situação. 
 25. Em outras palavras, porque é que ela não encara isso como um novo desafio na vida: "O que é que posso fazer para 
crescer na minha relação com as outras pessoas, e é claro na minha relação com o Senhor?" Se estamos crescendo no Senhor, então 
seremos mais amorosos para com as outras pessoas, e é essa a idéia toda. Abram a Bíblia, cada dois versículos fala sobre isso! E 
leiam as Cartas, elas falam continuamente sobre a nossa relação com as pessoas. 
 26. Esse é um dos propósitos da vida: amar os outros! E não apenas ganhar os perdidos lá longe, mas ganhar os nossos 
irmãos que estão aqui mesmo! Diz: "O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte!" (Pro.18:19) Aí tem 
um desafio! Não é uma ordem, mas é óbvio que é importante o suficiente para o Senhor que vocês amem o seu irmão que está bem 
aí ao seu lado. Jesus disse aos Seus discípulos: "O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como Eu vos 
amei." (João 15:12) É isso aí, é o Seu mandamento! Ele nos ordenou, os Seus discípulos, que nos amássemos uns aos outros! 
 27. O que é o amor? Amor é não magoar, amor é nos desdobrarmos para fazer os outros felizes, de forma que estamos mesmo 
errando se não nos amamos uns aos outros. Mesmo que algéum seja perfeito, mesmo que trabalhe 18 horas por dia sentado à sua 
máquina e não cometa um erro sequer, ainda assim não está aprendendo o que o Senhor quer que aprenda se não estiver 
progredindo e não demonstrar uma atitude amorosa para com as pessoas com quem está trabalhando 
 33. Você pode ter todos os dons do Espírito que há e toda a profecia, línguas, dom de ensinar e tudo o mais, mas não é 
nada a menos que tenha amor! (1 Cor.13!) 
 
* " Obedecer é Melhor do que Sacrificar!" CdM 2418:39–42, BN 320 
 39. (Papai:) Esta Família não foi edificada apenas em regras rígidas, é antes de mais nada edificada no amor, na consideração, 
na compreensão e compaixão! - As regras e a disciplina são muito importantes, mas o amor é a coisa mais importante! Você pode 
ser tão obediente ao Senhor que até pode "dar o seu corpo para ser queimado" (1Cor.13:3), mas se você não está obedecendo 
porque ama Jesus, não vale nada! 
 40. O Senhor não olha só para todo o seu trabalho duro, mas a sua motivação. Por quê você está fazendo tal coisa? Porque tem 
a mesma compaixão motivadora que motivou o Apóstolo Paulo e todos os Apóstolos e mártires e todo homem e mulher célebre de 
Deus? - Aquela compaixão irresistível que deveria motivar todo menino de Deus em tudo o que ele faz, em tudo que diz, onde quer 
que vá, com todo mundo? O grande e fanático Apóstolo Paulo resumiu tudo nestas famosas e ressonantes palavras que têm saído 
do coração de todo cristão de verdade em toda obra realmente boa que ele fez, e pela qual ele está verdadeiramente disposto a 
morrer: "O Amor de Cristo me constrange!" - 2Cor.5:14. 
 41. Se você não tem compaixão, se você não tem amor, se você não está obedecendo e servindo porque "o Amor de Cristo me 
constrange", então você não entendeu a razão de tudo isto! O nosso pessoal deveria estar trabalhando, servindo e ministrando por 
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uma razão: tentar salvar almas perdidas e tentar ajudar as pessoas que salvam almas! Deveriam estar realmente interessados nelas, 
com sinceridade e honestidade, não só fazendo algum tipo de trabalho formal e mecânico, só simulando, negando a eficácia do 
poder. - 2Tim.3:5. Qual é o poder? Amor! E se você não tem esse poder, não tem nada! 
 42. Então por quê você está fazendo? Porque o Amor de Cristo te constrange? Porque você realmente ama os irmãos? Devido a 
um amor de verdade pelas almas? Que o Amor de Cristo constranja todos nós! No nome de Jesus, amém! Pois "o maior destes é o 
Amor!" - 1Cor.13:13. Você ama? 
 
* “Precisamos ser mais Carinhosos nos nossos Lares!” CdM 2857:5,8,10–12,15,18–19, 22–23,28,30,50, BN 

552 
 5. (Mamãe:) Nos nossos Lares, ser carinhoso deveria ser tão comum como dizer "Te amo" ou "Glória ao Senhor" ou "Obrigado 
Jesus" ou "Vamos orar", apesar de que "vamos orar" … gostaríamos de que ser carinhoso, amoroso e terno se tornasse algo tão 
comum em nossos Lares como as frases que usamos e que fazem parte da nossa vida e conversa normal no dia-a-dia. 
 8. Eu acho que na Família deveríamos ser carinhosos e ternos com a mesma naturalidade com que dizemos "Eu te amo". 
Deveria ser algo normal, natural e generalizado, se for assim, não vai ter outro sentido nem ser interpretado como mais do que 
realmente é. Vamos fazer as coisas de maneira que decididamente não tenha outro sentido. Mesmo que alguém queira que tenha, 
vamos dizer: "Escute aqui, ninguém deve achar que este tipo de carinho significa mais do que isto: simples ternura e carinho, amor 
uns pelos outros como membros da mesma Família que somos, esse é o comportamento natural entre pessoas que se amam. Por 
isso não interprete como nada além disso!" 
 10. Carinho entre os Membros da nossa Família deveria ser tão natural como cumprimentar ou se despedir de alguém. E se 
você vai dar um abraço em alguém, não deveria ser um abraço com as duas pessoas a um metro de distância! (Fam: O abraço estilo 
letra "A"!) Deveria ser um bom abraço dado com naturalidade, com amor genuíno, não tendo o ato sexual como sua maior 
motivação. A maioria das mulheres sabe quando um homem as aborda de uma maneira sensual e acho que temos que tomar 
cuidado com isso. É claro que algumas mulheres nem sabem distinguir um do outro. Elas acham que todo homem que lhes dá um 
abraço apertado quer ir pra cama com elas. 
 11. Mas existe uma diferença, e acredito que a maioria da Família tem condições de lidar com carinho da maneira adequada e 
demonstrar carinho num espírito puro e amoroso, não carnal. Como diz na Palavra, vão ter que "manter seus corpos subjugados". 
Se for um abraço de poucos segundos no meio da cozinha, com certeza as mulheres não deveriam se preocupar muito. — 
Principalmente se sabem que, "de acordo com as regras de carinho, isso não significa nada sério." 
 15. Não só precisamos de muito mais carinho em público entre os membros do nosso Lar durante o dia, durante suas atividades 
diárias mas, pelo que ouvi, muitos de nossos homens também precisam ser mais carinhosos com nossas mulheres quando estão a 
sós. Não me refiro apenas ao carinho que deveria ser parte do ato sexual, de fazer amor, mas também do carinho amoroso que se 
deveria manifestar antes e depois, que é o que demonstra um amor altruísta e interesse sincero pela pessoa com quem estão. 
 18. Por isso, acho que precisamos ensinar a todo o nosso pessoal que precisam estar juntos num espírito sacrificado, pelo que 
podem dar uns aos outros, muito mais do que pelo que vão ganhar. Isso é algo super básico! É como dar aula para maternal ou 
primeira série! Pelo amor de Deus, há quanto tempo Papai tem pregado isso? Se você tem o mínimo que seja de amor, notaria isso 
e nem teriam que lhe dizer. Mas eu até já ouvi falar que alguns de nossos melhores homens não quiseram ficar com mulheres, não 
quiseram lhes dar nenhuma atenção nem estar na companhia delas por elas estarem menstruadas, ou por não poderem foder por 
algum outro motivo. 
 19. Isso é uma vergonha, e já magoou muitas das nossas pobres mulheres. Além do mais, realmente desmascarou o egoísmo do 
homem. É claro que as mulheres também são bem egoístas às vezes. Algumas delas usam a menstruação como desculpa para 
cancelar um encontro com alguém com quem não querem estar. Tanto os homens como as mulheres fazem isso. Eu realmente acho 
que precisamos ensinar nossos adolescentes (esperemos que pelo menos eles sejam flexíveis o suficiente e possam aprender) que 
quando forem maiores e quiserem estar com alguém, deveria ser por amor, não só por causa do que vão ganhar. Se só se envolvem 
com alguém por causa disso, com certeza não é um relacionamento muito bom! 
 22. Amor verdadeiro é muito mais profundo do que simples sexo. Sexo e relações sexuais podem ser e deveriam ser, se 
possível, uma parte maravilhosa e importante do amor verdadeiro, mas o amor verdadeiro é muito, muito mais do que sexo. 
 23. É claro que quando existe amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, normalmente isso também resulta em sexo. 
Graças a Deus por esse "bônus". Com certeza faz tudo mais agradável e você se sente mais realizado, mas a relação sexual não é 
algo inato do amor verdadeiro. É algo a mais, um complemento, um "bônus" que normalmente acompanha o amor, é ótimo e pode 
ser uma maneira importante de se comunicar e ficar unido. Mas não é uma parte absolutamente necessária do amor verdadeiro. 
 28. O carinho que você demonstra pelo seu cônjuge quando não está na cama também é importante. Esse tipo de carinho tem 
menos conotação sexual, mas tem muito valor, principalmente para uma mulher. Esse tipo de carinho sem conotação sexual é um 
sinal que mostra ao companheiro(a) que você realmente o(a) ama e se preocupa com ele(a). Então, é importante ser carinhoso 
quando isso não está relacionado com o ato sexual, quando demonstramos que notamos a presença da pessoa e que ela é importante 
para nós. E é isso o que queremos promover na Família inteira, independentemente do fato das pessoas se amarem de maneira 
romântica ou não. 
 30. Vocês, homens, deveriam se aproximar das nossas mulheres, colocar o braço em volta delas e dar-lhes um beijinho no 
rosto, e talvez colocar o braço na cintura dela ou a cabeça no ombro dela, ou ela colocar a cabeça no seu ombro, sem que isso seja 
interpretado como uma "cantada". Isso é algo que deveriam fazer com todos os membros do seu Lar. Deveria simplesmente ser o 
padrão normal e aceito de sermos carinhosos aberta e amorosamente. E não leva ao ato sexual no quarto, não é para ter esse 
sentido! Ninguém tem que achar — nem deveria achar — que, por você ser carinhoso assim, a coisa vai terminar na cama. 
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 50. Que Deus abençoe e ajude-nos a sermos mais carinhosos! "Amor nunca falha! — Então você não pode estar errado se for 
mais amoroso, amém? DAV! AV! Carinhosamente, Mamãe. 
 
* “A Carta Magna de Amor!-- Deus nos chama a uma Revolução de Amor!" CdM 2963:14–23, BN 615 
 14. (Mamãe:) Papai foi para o Céu, para o maravilhoso e magnífico mundo espiritual para poder nos ajudar a aprender a amar. 
E como tantos de vocês deram testemunho, tenho certeza que sentem uma mudança na sua vida como resultado da partida de 
Papai. Lembrem-se que o maior desejo dele é que vocês aprendam a amar plenamente, tanto para a sua própria felicidade como 
para a felicidade dos outros. 
 15. Nas últimas semanas tenho sentido muito a influência de Papai. Eu o tenho sentido guiar-nos para sermos mais amorosos. 
Nós fomos achados em falta - não tendo amor suficiente pelo Senhor e não tendo amor suficiente pelos nossos irmãos. 
 16. Tal como vocês, nós, os líderes da Família, também estamos sofrendo uma grande revolução nas nossas vidas. No meu 
caso, o Senhor me mostrou que eu tinha que quebrar quase que completamente a minha rotina de ditar mensagens, responder a 
perguntas e revisar publicações para poder demonstrar mais amor pelas pessoas à minha volta. Ele disse: "Você tem que ser um 
exemplo, não apenas um sermão. Tem pessoas bem aqui do seu lado que precisam do seu amor. Você não pode pregar para a 
Família sobre amor a não ser que o viva. O amor que você recebeu gratuitamente, também tem que dar de graça". 
 17. O Senhor teve que me ajudar a ver que não é tempo perdido amar as pessoas, por mais coisas importantes que eu precise 
fazer. Ajuda todo mundo. Dá felicidade, alegria, consolo e segurança àqueles com quem tenho contato pessoal, e àqueles a quem 
suas vidas tocam, quer por meio das publicações ou pessoalmente; e também resulta em lições que posso passar para vocês. Da 
mesma forma, se vocês investirem em amar os outros, colherão grandes dividendos, tocarão e mudarão muitos. 
 18. Talvez achem que podem fazer muito pouco mas, "com Deus o pouco é muito", e Ele multiplicará o seu amor de maneiras 
que os deixarão maravilhados. Eu tive que reaprender a lição de que quando amo as pessoas estou praticando o que prego, e por 
isso a minha pregação terá muito mais impacto e vocês verão e sentirão a diferença. Se pudermos dizer: "Hoje tomei tempo para 
amar", como Jesus e Papai ficarão felizes! Como nós seremos felizes! 
 19. Hoje eu tomei tempo para amar, e tive um bom dia! Senti que realmente realizei algo, algo que vai durar para sempre e 
algo que agradou muito ao Senhor. Hoje tomei tempo para amar! E em troca fui amada! Hoje depois do jantar passei uma hora com 
os meus queridos filhos, um de cada lado. Segurei as mãos deles e Techi colocou a cabeça no meu ombro, David encostou a sua 
cabeça à minha e oramos e tivemos um doce convívio, conversamos sobre o dia e as coisas que o Senhor está fazendo na nossa 
vida. 
 20. Hoje tomei tempo para amar. E em troca fui amada! Deitei na minha cama nos braços de Peter, passamos um tempinho 
juntos e oramos para que o Senhor me guiasse nesta Carta que eu ia ditar para vocês. Hoje tomei tempo para amar. E em troca fui 
amada! A minha fiel secretária entrou no quarto para pegar uma fita para transcrever e eu a convidei para se deitar comigo e 
coloquei os meus braços ao seu redor, e tivemos uma conversa doce e amorosa falando sobre situações no nosso Lar e orando pelas 
queridas pessoas com quem vivemos e trabalhamos. Foram momentos doces de carinho que nos fizeram sentir mais chegadas e 
sentir o amor do Senhor. 
 21. Hoje tomei tempo para amar! E recebi amor em troca! Chamei um dos meus outros colegas de equipe no interfone, orei e 
conversei com ele e ouvi mais alguns detalhes da sua vida antes de ser salvo e entrar para a Família. Comecei a conhecê-lo melhor 
e a dar mais valor a ele, e isso foi muito gratificante. 
 22. Hoje tomei tempo para amar! Um dos queridos pastores do nosso Lar veio me ver para passar um tempinho comigo e pedir 
oração. Ele não é apenas o pastor do nosso Lar, mas um verdadeiro amigo que às vezes também me ajuda! Ele é um homem muito 
sábio e amoroso, que tem um interesse genuíno pelos outros. 
 23. Hoje tomei tempo para amar! E recebi amor em troca. Orei por vocês, nossa querida Família, para serem curados, para 
serem consolados, para terem fé e para terem amor! E fui abençoada! E no final do dia me senti fortalecida em espírito. No 
decorrer do meu dia o Senhor até me deu tempo para escutar mensagens telefônicas e ditar respostas. Não tanto tempo como antes, 
mas o suficiente para fazer o que era necessário. Uma coisa é necessária: amar. No amor está a nossa força! 
 
* " Sirvam-se uns aos outros em Amor!” CdM 2978:24–25, 27–30, 40, 47, 53–54, BN 623 
 24. (Mamãe:) Se estamos amando Jesus mais, passando mais tempo com Ele em oração e na Palavra, e se estivermos 
louvando-O e Lhe agradecendo mais, então estaremos permanecendo mais nEle. Seremos mais como Ele. Estaremos mais repletos 
dEle e do Seu Espírito - do Seu amor - o que se manifestará na nossa vida e na interação entre nós a cada dia. Seremos mais 
amorosos, mais compreensivos, mais compassivos, mais sacrificados, daremos mais de nós mesmos. 
 25. Quando começarmos a nos amar uns aos outros com o amor do Senhor, vamos querer colocar as necessidades e os desejos 
dos outros acima dos nossos. Isso nos faz altruístas, faz de nós pessoas responsáveis. Nos tornamos guardadores do nosso irmão. 
Ficamos menos preocupados com a nossa própria pessoa e em vez disso procuramos fazer os outros felizes. 
 27. Na verdade, a Carta Magna de Amor está nos obrigando a viver a Lei do Amor - "amar a Deus de todo o nosso coração, de 
toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de toda a nossa força" e, em alguns aspectos o que é mais difícil, "amar a nosso próximo 
como a nós mesmos". A Carta não vai funcionar a não ser que nos comprometamos perante o Senhor a viver a Sua Lei do Amor, a 
colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, os outros em segundo lugar e nós por último. 
 28. Se não assumirmos este compromisso, então a Carta vai se tornar um mero livro de regras, uma tentativa vã de impor a 
bondade por lei. Os deveres e regras descritos na "Carta Magna de Amor" são necessários para nos ajudarem a viver em harmonia 
e para ajudarem a nos guiar no nosso dia a dia, para assegurar que temos tudo que precisamos - espiritual, física e emocionalmente, 
e também em termos de educação. Mas sem amor a nossa Carta se torna uma lei morta. 
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 29. O amor é a essência da Carta, razão pela qual o Senhor falou comigo sobre lhe dar o nome de "Carta Magna de Amor". Na 
verdade, apenas uns dias antes de estar finalizada, eu estava orando e redigindo a introdução, e o Senhor me fez ver que só através 
de amor, com amor e por amor a Carta será funcional. Só vai funcionar se for implementada com amor; de outra forma será apenas 
um peso e uma carga. O Senhor me mostrou que temos que chamá-la de a nossa Carta Magna de Amor para nos lembrar 
constantemente do seu objetivo. O amor é o espírito da Carta. A Carta é principalmente sobre amor, não lei. Agrada muito ao 
Senhor quando demonstramos amor uns pelos outros, porque ao nos amarmos uns aos outros estamos amando a Ele. Ao nos 
amarmos uns aos outros estamos dando o amor dEle uns aos outros, e Ele tem grande prazer nisso. 
 30. Afinal, amor é a essência de Deus. Amor é o que Papai e as palavras de David são. Amor é a essência da nossa Família. No 
entanto - e sinto muito dizer isto - às vezes nós, a Família, temos deixado muito a desejar no que se refere a amar. É um aspecto 
que o Senhor está enfocando: a necessidade de sermos mais amorosos, nos interessarmos mais pelos outros, sermos mais 
carinhosos, mais compassivos e mais compreensivos uns com os outros. 
 40. Papai escreveu uma Carta sobre a "Lei do Amor" há muitos anos, a qual muitos até agora só aplicaram no aspecto sexual. 
Como mencionamos na Carta: "Muitos têm a idéia de que a Lei do Amor se refere apenas a questões sexuais. Isso não é verdade, 
pois a Lei do Amor rege todas as nossas ações e é a base de todas as regras da nossa Família, direitos e deveres". 
 47. Eu acredito que podemos verdadeiramente viver a Lei de Amor do Senhor, e que juntos podemos ser a Família amorosa 
que Ele quer que sejamos, Sua noiva amorosa. Não vai ser fácil, porque vai ser preciso sacrifício pessoal, renúncia, submissão e 
estar disposto a seguir Jesus dia a dia, passo a passo, onde quer que Ele guie. Vai ser preciso viver a Sua Palavra; que deixemos 
que Seu amor seja supremo na nossa vida; que deixemos que seja a força que rege todos os nossos atos. Embora o Senhor tenha 
nos dado muitas liberdades, o nosso amor por Ele e pelos outros nos impõe uma lei ainda mais rígida, a Sua Lei do Amor. E para 
vivê-la temos que estar repletos do Senhor, porque é necessário o amor de Deus para superar as nossas tendências naturais egoístas 
- o nosso velho homem - e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. 
 53. Vamos nos amar verdadeiramente uns aos outros com o amor altruísta e infinito de Deus, o amor que Jesus ordenou que 
vivêssemos quando disse: "Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros: como Eu vos amei a vós, que também 
vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se Me amardes, 
guardareis os Meus mandamentos. Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda esse é o que Me ama; e aquele que Me ama 
será amado de Meu Pai, e Eu o amarei, e Me manifestarei a ele. Como o Pai Me amou, também Eu vos amei a vós; permanecei no 
Meu amor. Se guardardes os Meus mandamentos, permanecereis no Meu amor; do mesmo modo que Eu tenho guardado os 
mandamentos de Meu Pai, e permaneço no Seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o Meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo 
seja completo. O Meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do 
que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lho farei conhecer mais, para que o 
amor com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles esteja" (João 13:34-35; 14:15; 14:21; 15:9-13; 17:26). 
 54. Jesus manda claramente que nos amemos uns aos outros. Um mandamento é uma lei, por isso Ele está nos declarando a 
Sua Lei de Amor, que temos que nos amar uns aos outros. Então ao entrarmos neste novo dia vamos fazer tudo ao nosso alcance 
para amar Jesus de todo o coração, e vamos colocar esse amor em ação amando-nos uns aos outros em obra e em verdade. 
 
* " Um Novo Dia de Amor!” CdM 3011:6–12, 51–54, 93–95, 148–154, 158–159, BN 648 
 6. (Jesus:) Agora Eu os convoco como um exército de amor, dizendo-lhes: Vocês Me amam? Amem-se uns aos outros. Vocês 
Me amam? Cuidem uns dos outros. Vocês Me amam? Sacrifiquem-se uns pelos outros. Pois nisto todos conhecerão que vocês são 
Meus discípulos, se Me amarem, se amarem-se uns aos outros! 
 7. Vocês fazem muitas coisas por causa do amor que têm por Mim, para Me mostrarem o seu amor. Obedecem, saem para 
testemunhar, até dão a sua vida por Mim. Agora digo-lhes que façam essas ações uns pelos outros para que todos conheçam o amor 
que vocês têm entre si. Ao fazerem essas coisas uns pelos outros, as fazem a Mim. Pois aquele que fizer essas coisas ao menor dos 
seus irmãos, as faz a Mim. 
 8. Pois Eu os enchi com o Meu Espírito de Amor, mas como acontece com todos os dons, tem que ser exercitado. Então 
comecem, comecem a se amar uns aos outros. Comecem com atos de bondade, palavras de amor, manifestações físicas de afeto, 
demonstrações de apreço, palavras gentis, palavras de apreço uns pelos outros; segurar as mãos, dar tapinhas nas costas, fazer 
carinho no rosto. Comecem por fé a manifestar este dom de amor que foi derramado sobre vocês. E, como acontece com todos os 
dons, à medida que o exercitarem ele vai crescendo mais, vai ficando mais forte, e vocês vão irradiar o Meu Amor uns pelos 
outros. 
 9. Pensem boas coisas uns dos outros. Não critiquem os outros, não desdenhem os outros. Quando olharem uns para os outros 
pensem: "Este ama o meu amado Jesus! Este deu toda a sua vida para servir o meu Senhor!" Pensem: "Jesus ama esta pessoa tanto 
quanto me ama, e esta pessoa também ama Jesus como eu." 
 10. Não olhem para as faltas, nem para os defeitos, nem para os erros, porque Eu não vejo isto, Eu vejo o amor que eles têm 
por Mim. Então façam o mesmo. Pois todos estão destituídos da glória de Deus, até mesmo você. Quando pensar em criticar os 
outros, pense nas suas próprias falhas. Pois todos têm defeitos e todos falham e cometem erros, inclusive você. Então feche os 
olhos para essas coisas e veja as coisas como Eu vejo. Veja o amor. Veja que esses Me servem fielmente e têm dado a sua vida por 
Mim, têm se sacrificado para Me servirem. 
 11. Olhem uns para os outros com amor, pensem uns nos outros com amor, orem uns pelos outros com amor. Exercitem este 
dom que Eu lhes dei, para que possam ficar fortes no Meu Amor uns pelos outros e para que todos possam se fundir e ser uma forte 
Família unida debaixo da bandeira e da unção do Meu Amor, para que possam ir como um forte grupo de soldados - unidos, leais e 
fiéis uns aos outros e todos vocês fiéis a Mim. 
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 12. Pois a Minha bandeira está sobre vocês e a Minha bandeira é amor. E a Minha unção está sobre vocês, e Minha unção é 
amor. E esta é a maior unção que poderia estar sobre vocês, porque o amor é o poder que criou o universo, o Meu Amor por 
vocês." (Fim da profecia) 
 
 51. (Profecia;) "Perdão, misericórdia, ternura, docilidade, atos e ações de bondade e interesse pelos outros, simplicidade, 
amabilidade, recompensas, palavras de amor, de alento, palavras de louvor, todas as coisas boas e positivas que podem dizer sobre 
alguém, carinhos e carícias, dar de si mesmos, parar para conversar, parar para escutar, fazer tempo para compartilhar, ajudar a 
levar a carga, pequenos atos de consideração, abaixar para ajudar os outros - essas coisas vão demonstrar o Meu Amor e assegurar 
os outros do Meu Amor. 
 52. O que faz você sentir o Meu Amor? Pense nas coisas que acontecem na sua vida, que lhe dão a certeza de que te amo e que 
os outros te amam. Nelas se encontram muitas boas respostas e muitas maneiras como você pode fazer o mesmo pela pessoa ao seu 
lado: um cumprimento caloroso em vez de um olhar indiferente; um sorriso e palavras alegres asseguram a pessoa de que tudo está 
bem; um momento para responder a uma pergunta com consideração e sinceridade em vez de com pressa e correria, pois faz os 
outros sentirem que não são muito importantes ou que são um empecilho; tempo para ajudar a pessoa do seu lado e ao fazer isso 
ajudá-la a sentir o Meu apreço e que preciso dela, que dou valor a ela e ao serviço que Me presta, que dou valor ao seu trabalho 
quando faz o que lhe peço. 
 53. Na verdade a lista é infindável, pois o Meu Amor é infinito, ilimitado e irrestrito. Quando aprenderem a Me buscar e a 
desejarem que o Meu amor cresça no seu coração e na sua vida, vocês vibrarão com a maravilhosa ressurreição de amor em sua 
vida, com a beleza e a alegria de simplesmente darem e amarem os outros. 
 54. Sejam um pequeno canal de Jesus. Sejam um pequeno duto no qual as águas refrescantes, calmantes e reconfortantes do 
Meu Amor fluem através de vocês. Sejam um pequenino amor-perfeito para alegrar o dia das pessoas. Eu preciso de desses 
pequenos canais. Sobre as pedras mais menorzinhas, mais insignificantes e aparentemente obscuras é alicerçada a Minha grande 
obra." (Fim da profecia) 
 
 93. (Profecia:) Existem muitos obstáculos ao amor. Mas como vocês se comprometeram Eu lhes mostrarei como derrubar os 
obstáculos. Vou lhes mostrar como removê-los, e vou ajudá-los a serem vasos do Meu Amor. Mas primeiro têm que Me deixar 
enchê-los! Um vaso que se mexe não pode ser enchido; vocês têm que ficar quietos, têm que Me dar tempo para enchê-los. Têm 
que ser como vasos famintos e vazios, com as bocas abertas, quietos, esperando que Eu os encha. Têm que tomar este tempo 
Comigo para serem reabastecidos, pois não podem derramar nada se estão vazios. 
 94. E acham que vão derramar de si mesmos? Vão descobrir depressa que o seu próprio amor deixa muito a desejar. À medida 
que vão tendo contato uns com os outros, as manias e idiossincrasias uns dos outros vão deixá-los frustrados e vocês vão dizer: 
"Onde está este grande amor que eu supostamente tenho?" Sozinhos vocês não conseguem, pois mesmo as pequenas coisas vão 
incomodá-los. Mas podem com o Meu poder! Quando se encherem de Mim e do Meu Amor glorioso terão mais do que suficiente e 
esse Amor será derramado em todos que encontrarem. 
 95. Quando passarem tempo Comigo, sairão do seu quarto com o Meu Amor brilhando no Seu rosto! E aqueles que os virem 
vão saber que não vem de vocês mas sim de Mim. Pois isso não vem da sua própria força, do seu poder, dos seus hábitos nem de 
saberem amar. Quando se retirarem para o seu quarto e passarem tempo Comigo Eu os ensinarei a amar. 
 
 148. (Mamãe:) Nas profecias acima o Senhor foi bem específico, dando-nos uma lista exata do que precisamos fazer para 
exercitar o dom do amor que Ele nos deu. Ele não nos pediu para fazer nada grande ou glorioso, apenas as coisinhas, os pequenos 
atos de amor, as palavras de apreço cada dia, e o afeto pelo qual os nossos irmãos tanto anseiam. E Ele gosta que vocês amem os 
perdidos, mas que tal amar os seus irmãos com quem vocês vivem? 
 149. Quando se trata de amar aqueles com quem vocês trabalham, com quem brincam, com quem comem, com quem dormem, 
é muito mais difícil. As pessoas têm hábitos que não gostamos, têm manias que nos incomodam, têm CPMs que nos deixam 
frustrados. E todas as criancinhas na Família correndo de um lado para o outro? Alguns de vocês acham que temos crianças demais 
e que são um grande incômodo e gostariam que elas parassem de perturbá-los e que outros cuidassem delas, mas o Senhor está 
colocando-as na frente de vocês e dizendo que elas são a sua responsabilidade, vocês precisam ajudá-las, precisam amá-las. 
 150. E todas as mães solteiras que precisam de ajuda e que não têm ninguém para cuidar delas? Você está aí e ela está bem aí 
do seu lado e o Senhor está dizendo que ela é sua responsabilidade. E todos os jovens que lutam contra o desânimo e precisam da 
sua compreensão? E os que se sentem sozinhos e que têm saudade dos seus queridos? E aqueles que estão doentes e precisam de 
alento? 
 151. Existe algo que você pode fazer para ter amor, consideração e interesse por cada pessoa no Lar com quem você entra em 
contato durante o dia. Isto é o que o Senhor está dizendo, que você não deveria deixar passar uma oportunidade de dar a seus 
irmãos o amor que Ele quer lhes dar. Você é o instrumento do Senhor e é as mãos dEle, os pés e a boca dEle. E o Senhor espera 
que você os ajude e tenha amor por eles. 
 152. De um tempo para cá o Senhor está fazendo uma grande campanha para nos amarmos uns aos outros. Ele estás nos dando 
detalhes específicos, já não é mais só a teoria. Agora Ele espera que façamos algo concreto, e está nos dando poder para isso, para 
que não tenhamos desculpa para não o fazer. Ele prometeu que vai nos transformar em novas criaturas de amor. Papai trabalhou 
durante anos para nos ensinar a ter amor uns pelos outros, e sabemos todos os princípios. Agora Deus está nos dando muito mais 
poder do que antes! 
 153 Se você não conseguia amar muito antes não se preocupe nem tenha receio, porque pode agora! Ele prometeu, e sabemos 
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que Ele vai cumprir, se você simplesmente quiser, aceitar, acreditar e começar a exercitar esse dom de todas as pequenas maneiras 
que Ele mencionou nas profecias acima - dizendo as pequenas coisinhas, e fazendo as pequenas ações. Não é muito difícil, ou é? 
 154. Nós escrevemos algumas Cartas muito específicas começando por volta da ocasião da BN da Libby (BN 603). Naquela 
ocasião o Senhor começou a ressaltar bastante o fato de que não estávamos tendo amor suficiente uns pelos outros, nem nos 
envolvendo o suficiente na vida uns dos outros. 
 158. Se o Senhor está tão disposto a dar os pormenores, é um amor bem maravilhoso! E como Ele esteve tão disposto a fazer 
isso, com toda certeza nós não temos desculpa para não fazer o mesmo. E acho que o Senhor vai ficar muito descontente agora se 
não fizermos, depois de tudo isto, depois de nos dar todos estes conselhos e instruções através de Papai, através de mim, e agora 
por meio de profecias específicas com detalhes específicos do que devemos fazer e como! Eu acho que esta é a nossa última 
chance! 
 159. Pelo visto este é um aspecto em que temos sido muito delinqüentes e as pessoas não têm tido o amor que deveriam. É para 
sermos a Família do Amor, mas será que realmente manifestamos o Amor de Jesus uns pelos outros, dia a dia? - 
Independentemente do que fizemos antes e do que estamos fazendo agora? Vamos deixá-Lo nos transformar nas novas criaturas de 
Amor que Ele prometeu nos transformar se somente aceitarmos a Sua unção. Vamos deixá-Lo nos mudar e nos fazer brilhar sobre 
os outros com o Seu Amor. Vamos começar a viver estas palavras: "Eu te amo, dou graças a Deus por você, obrigado", e vamos 
fazer todas essas coisas que o próprio Jesus nos disse que devemos fazer. Vamos ser todos moldados juntos em Amor, "fazendo 
aos outros o que queremos que eles nos façam". Vamos levar o Senhor a sério e começar a amar, não vamos reter por medo. 
Vamos Lhe pedir para nos ajudar a nos livrar dos obstáculos e vamos dar um passo de fé e ver os lugares maravilhosos aonde nos 
levará! 
 
* " O Estado da Nação em 1995!” CdM 3017:133–141, BN 654 
 133. (Mamãe:) O seguinte é algo que realmente nos faz pensar e que o Senhor nos deu um dia sobre escolher e fazer o que é 
amoroso. É uma mensagem muitíssimo importante que Ele nos deu e que espero que vocês leiam várias vezes e até consultem 
freqüentemente. A revolução de amor é exatamente isso, isto é o que significa 100% de dedicação a Jesus! 
 
 134. (Profecia:) "Tudo o que acontece na vida tem um propósito. É como um teste. Uma oportunidade de escolher. Você será 
recompensado de acordo com as escolhas que fizer. Uns receberão uma grande recompensa, outros uma recompensa menor. 
Aqueles que escolhem o amor, o sacrifício e dar são os que receberão recompensas e mais recompensas. 
 135. Eu vejo as coisas de maneira diferente de vocês. Pois o que tem mais valor? Um ministério? Um lugar de serviço? Uma 
vida de aparente utilidade? Um lugar de honra aos olhos do homem? Será isso que tem mais valor? Ou será que tem mais valor 
amar, os momentos em que amam, dão e se sacrificam sem que ninguém veja? 
 136. O que é mais importante? Digo-lhes que muitos vão ficar surpresos quando chegarem ao Meu Reino Celestial e virem a 
grande importância do amor, dos atos de amor que passam despercebidos, que ninguém vê, das ações de amor. Pois amar é mais 
importante do que servir, mais importante do que um ministério, mais importante do que muitas coisas que vocês acham que são 
frutíferas. Deveriam ter feito essas coisas sem omitirem a outra, a mais importante, que é amar. 
 137. Eis que hoje é um dia de escolhas, é um dia de desafios. Hoje é um dia em que digo a todos os filhos de David: até que 
ponto vão amar? Até que ponto vão pensar nos outros? Quanto vão dar de si mesmos? Até que ponto vão renunciar aos seus planos 
pessoais, suas preferências, suas liberdades, sua independência, seus desejos imediatos, para poderem dar amor àqueles que 
precisam? 
 138. Existem muitos que se deram, que deram o seu tempo, as suas vidas, que renunciaram às suas famílias pessoais. Quero 
recompensar estas pessoas e mostrar-lhes o Meu amor de uma maneira óbvia e tangível. Mas estou limitado pelas escolhas que 
vocês fazem para mostrar o Meu amor. 
 139. Acaso não disse muitas vezes que não tenho olhos senão os seus, não tenho lábios senão os seus nem mãos senão as suas? 
Grande parte do amor que Eu demonstro só pode ser demonstrado através de outra pessoa. Grande parte do consolo, do 
encorajamento e do afeto que quero dar aos Meus filhos só pode ser dado através de outra pessoa. 
 140. Eu ordenei e planejei que fosse assim para que vocês precisassem uns dos outros, para poderem ficar juntos e 
extremamente unidos, para poderem ficar ligados em amor; para ninguém ser uma ilha nem ninguém ser auto-suficiente, mas para 
precisarem uns dos outros e dependerem uns dos outros, pois nisto está a vossa força. Por isso ordenei que a melhor forma de 
demonstrar Meu amor é através de outra pessoa." (Fim da profecia.) 
 
 141. Isto diz muito, não diz? É incrível como o Senhor inclui nestes poucos parágrafos verdades tão importantes. Vamos fazer 
uma lista dos pontos mais importantes. 
 1.) Tudo o que acontece na sua vida é uma oportunidade de você escolher. 
 2.) Você será recompensado de acordo com as escolhas que fizer. 
 3.) O amor receberá as maiores recompensas. 
 4.) Amar é mais importante do que servir, mais importante do que ministérios, embora você deva fazer as duas coisas. 
 5.) Estamos vivendo dias de testes para ver até que ponto vamos amar. 
 6.) Deus precisa de você para poder mostrar o Seu amor aos outros! 
 7.) A razão por que Deus fez que em alguns casos só pudéssemos sentir o Seu amor através de outros dos Seus filhos, é para 
dependermos uns dos outros e para termos que trabalhar em união, porque nisso está a nossa força. 
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* " Unam-se — em Amor!” CdM 3100:17–18, 21–24, 26–30, 32–36, BN 722 
 17. (Jesus:) À medida que você, Minha amada Esposa, cresce nesta nova proximidade, neste relacionamento muito 
íntimo Comigo, neste novo dia de amor, Eu gostaria que agora você não só anunciasse a Minha morte em memória do Meu 
sacrifício na cruz, mas que também anunciasse a Minha vida até que Eu venha. Sigam-Me no exemplo que lhes dei para seguir. Eu 
sou o Bom Pastor, vou adiante de vocês. Sou o Bom Pastor e dou a Minha vida por vocês, para que também possam seguir e 
entregarem-se uns aos outros. 
 18. Sendo assim, saibam que este tempo de comunhão é um símbolo do Meu amor. É um símbolo da Minha vida dada por 
vocês, para que, por sua vez, possam dar a sua vida por outro. Nesta ocasião em que se reúnem para partilhar do Meu corpo e do 
Meu sangue, lembrem-se do Meu presente de amor, para que possam viver no Meu amor cada dia que passa. Da mesma maneira 
que derramei o Meu sangue por vocês, gostaria que vocês, Minha Família, derramassem o seu sangue, suor e lágrimas uns pelos 
outros. Da mesma maneira que o Meu corpo foi quebrado por vocês, gostaria que dessem o seu corpo para se amarem uns aos 
outros. 
 21. Entreguem os seus corpos uns pelos outros em amor, em tudo o que fizerem durante o dia. Dêem e Eu lhes darei. 
Dêem-se como Eu Me dei. Eu gostaria que vocês dessem cada dia as suas vidas uns pelos outros da mesma maneira que Eu dei a 
Minha vida por vocês. Dêem em cada oportunidade. Dêem de todas as maneiras. Onde quer que seja possível e sempre que for 
possível, demonstrem amor uns pelos outros. Façam um carinho com ternura e dêem um sorriso caloroso. Tomem tempo para 
escutar. Dêem uma mãozinha. Façam uma boa ação por alguém. Façam uma oração em silêncio. Falem uma palavra dita a seu 
tempo. Desdobrem-se para ajudar outra pessoa. Abaixem-se para levantarem um irmão que caiu. 
 22. Dêem quando for difícil dar. Dêem quando dar doer. Dêem do seu tempo. Dêem de si mesmos. Dêem livremente. 
Demonstrem paciência com aqueles que se sentem frustrados. Demonstrem compaixão por aqueles que precisam ser 
compreendidos. Dêem um abraço afetuoso e caloroso a quem precisa de afeto. Entreguem totalmente o seu corpo a Mim para que 
Eu possa viver e amar através de vocês. Sejam os Meus braços, as Minhas mãos, os Meus lábios, para que Eu possa amar outra 
pessoa através de vocês. 
 23. Estejam prontos o tempo todo para se darem. Trabalhem juntos. Chorem juntos. Riam juntos. Desfrutem uns dos outros. 
Divirtam-se juntos. Encorajarem-se uns aos outros. Envolvam os seus irmãos e irmãs num abraço e consolem-se uns aos outros. 
Orem juntos. Confiem juntos. Lutem juntos. Unam-se. Agüentem firmes juntos. Levantem-se juntos. Marchem juntos. 
 24. Amem sem parcialidade. Amem os que são difíceis de amar. Que o seu amor uns pelos outros suporte tudo, e creiam em 
tudo de bom uns nos outros. Que o seu amor uns pelos outros seja tal que nunca perca as esperanças. Amem-se sempre uns aos 
outros e sempre se ponham no lugar dos outros. Vão a qualquer extremo. Sofram qualquer agonia. Façam qualquer sacrifício para 
que outra pessoa possa conhecer o Meu amor através de vocês.. 
 26. Quando se reunirem para celebrarem a Minha comunhão de amor, que seja uma ocasião de se dedicarem a Mim e 
uns aos outros. Que seja uma ocasião para orarem juntos, renovarem a sua união e para pensarem nesta declaração de amor, 
refletirem sobre ela e a fazerem. Pois da mesma maneira que o Meu corpo foi partido para que vocês pudessem conhecer o Meu 
toque de cura e o Meu sangue foi derramado para que pudessem renascer para a vida eterna, tanto o Meu corpo como o Meu 
sangue foram dados para que vocês pudessem conhecer o Meu amor, viver em amor e se amarem uns aos outros como Eu os amei. 
 27. Sendo assim, lembrem-se disto quando se reunirem em doce comunhão, para que esta seja sempre uma ocasião de se 
unirem e comungarem Comigo e uns com os outros. Pois se alguém disser que Me ama, então que demonstre amor pelos outros. 
 28. Portanto, que seja uma ocasião para olharem profundamente nos olhos de seu próximo e dizerem: "Eu te amo e dou 
graças a Jesus por você. Pela graça de Deus, eu dou a minha vida por você. Pela graça de Deus, vou morrer diariamente por você, 
cada dia deste ano. Pois nós somos um só; somos um só corpo - unidos em esperança, unidos em doutrina, totalmente unidos. Eu 
amo você com o amor de Deus e nunca, jamais, faria nada de propósito para magoá-lo." 
 
 29. (Mamãe:) Eu ficaria tão feliz se vocês tomassem o tempo durante esta comunhão para fazer o que o Senhor sugere 
no parágrafo anterior. Não leiam isto muito simplesmente e depois esqueçam, mas por favor se esforcem ao máximo para 
fazerem o que Ele diz: olhar nos olhos dos seus irmãos e fazer esta promessazinha de amor uns aos outros. Não têm que fazer isso 
agora mesmo, neste momento. Na verdade, seria melhor terminarem de ler a Carta inteira e depois participarem do pão e do vinho 
e fazerem este pequeno ágape com o Senhor e uns com os outros. 
 30. Se conseguirem ultrapassar o constrangimento inicial e falar estas palavras que não saem com muita facilidade; se 
conseguirem abraçar o seu irmão ou irmã e dar-lhe valor; se conseguirem se amar uns aos outros, perdoarem os outros por qualquer 
coisa em que estes o tenham magoado e esquecer as coisas que lhes têm parecido injustas, serão grandemente recompensados! 
Olhem uns para os outros com novos olhos de amor, expectativa e apreço, e lembrem-se que cada um de seus irmãos e irmãs, cada 
um de seus amigos, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pastores, amam Jesus. Eles são muito preciosos para Jesus. Será que 
vocês não podem amá-los com o amor do Senhor? 
 
 
 32. (Jesus continua:) Saibam que quando fizerem isto Eu vou derramar a Minha força como nunca antes. Que estes 
momentos de doce comunhão, sejam momentos de libertação; libertação do medo de se amarem uns aos outros; libertação do medo 
de se entregarem totalmente; libertação de uma vida egoísta; libertação de tudo o que os impede de amar; libertação para a Minha 
liberdade e plenitude de vida para que possam viver o Meu amor ao máximo. 
 33. Sendo assim, dediquem-se nesta cerimônia da comunhão e sigam o Meu exemplo de amor. Pois da mesma maneira 
que dei a Minha vida por vocês, da mesma maneira que o Meu sangue foi derramado e o Meu corpo partido, deixo-lhes um 
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exemplo a ser seguido. Dêem-se uns aos outros em cada oportunidade que tiverem e nisto encontrarão forças que desconhecem. 
 34. Nas suas comunhões, lembrem-se do seu amor não só por Mim, mas também uns pelos outros, e quando as 
acabarem continuem a viver só em amor. Pois gostaria que tivessem no seu coração o tempo todo a comunhão do Meu amor ao 
mostrarem a Minha vida até que Eu venha. Nisto, consolem-se uns aos outros. 
 35. Não precisam ficar presos a uma cerimônia fixa ou a uma maneira fixa cada semana, pois Eu adoro todas as maneiras 
como vocês Me amam em seus doces momentos de comunhão juntos, quando se unem e se lembram de Mim. Simplesmente façam 
tudo em amor e andem em amor. Lembrem-se de Mim como Eu Me lembro de vocês. Fiquem perto de Mim, pois Eu estou perto 
de vocês. Quando tomarem o pão e o vinho, em memória de Mim, lembrem-se do seu amor uns pelos outros. Acreditem em Mim. 
Acreditem que vou fazer tudo o que prometi em todas as Minhas Palavras que lhes falei. 
 36. Quando fizerem isto, Eu derramarei o Meu poder em grande medida, para que possam ser enchidos com o Meu poder 
de amor para comemorarem a Minha vida em toda a sua plenitude! Assim todos saberão que vocês são Meus discípulos, não só em 
palavra, mas também em ação e em verdade - vocês, Meus filhos de David, que conhecem o Meu amor e vivem o Meu amor ao 
máximo. Façam isto em memória de Mim. Amem-se uns aos outros e vivam no Meu amor. (Fim da mensagem de Jesus.) 
 
* " Amor e Afeição!" CdM 3237:6–13, 37–51, BN 840 
 6. (Jesus:) Afeto é algo que toma tempo, assim como elogiar e notar pequenas coisas - as cores de uma flor, as canções dos 
pássaros ou como uma refeição é deliciosa. É preciso ir mais devagar física e mentalmente, para ter tempo para as coisas pequenas. 
As pequenas coisas na verdade são grandes coisas, por que é isso que torna a vida tão legal e especial, e lhe dá significado e 
profundidade. 
 7. O afeto é um dos tesouros inestimáveis da vida; dá aquele toque especial que diz à outra pessoa que ela é especial. 
 8. São essas coisas que são lembradas e gravadas Aqui em Cima - os pequenos sorrisos, um carinho, um beijo, um "eu te 
amo" - porque são atos de amor, e nenhum ato de amor é perdido ou esquecido. 
 9. O afeto é uma maneira pela qual posso manifestar o Meu amor pelos outros através de você - através de cada carinho, 
de cada abraço ou apertozinho na mão. Ou até de puxar a cadeira para alguém sentar, fazer-lhe algo para comer ou beber, talvez 
fazer algo por alguém que ela nem veja - como pôr flores na sua mesa quando não está lá. Você talvez não a esteja tocando, mas 
está demonstrando afeição, que é uma ternura no seu coração que chega a essa pessoa de alguma forma e que demonstra que você 
gosta dela. 
 10. Afeto é quando o seu coração expressa amor por alguém de uma forma física que transmite algo a essa pessoa - quer 
seja dizendo algo terno e gentil, ajudando-a no seu trabalho, abraçando-a, dando-lhe beijinhos no rosto ou colocando os braços ao 
redor da sua cintura ou a cabeça no seu ombro. 
 11. Afeto é uma maravilhosa dádiva de amor para a qual você sempre deveria tomar tempo, e não deixá-lo ser reprimido 
pelos negócios desse mundo, pela complicação das muitas responsabilidades. Porque onde há afeto, há amor; e onde há amor, aí 
estou Eu também, dando e amando outrém através de cada pessoa. Quando você é carinhoso, o amor cresce no seu coração e 
também no das outras pessoas, pois ajuda-as a também serem amorosas. 
 12. Você até pode demonstrar afeto com os olhos. Assim, quando alguém olha no seu rosto e nos seus olhos, a pessoa é 
tocada pelo amor que emana dos seus olhos e as ama como são. Você pode estar tão cheio de amor que ser afetuoso é algo natural 
na maneira como fala e se comunica com os outros - tocando-os, abraçando-os, beijando-os e olhando para eles com amor, porque 
o seu coração está transbordando com o Meu amor. 
 13. A sua afabilidade o engrandecerá. Em outras palavras, a sua bondade, sua ternura e afeição pelos outros o 
engrandecerão. À medida que você se enche do Meu amor, esse amor será grandemente manifestado nas suas ações carinhosas e 
amor pelos outros. (Fim da mensagem de Jesus.) 
 
Demonstrar amor sendo gentil e cortês! 
 37. 37. (Papai:) Coisas pequenas são muito importantes para o Senhor, porque quando você é obediente e fiel nas coisas 
pequenas, é um sinal do seu amor por Ele. 
 38. Quando demonstram amor às pessoas nas pequenas coisas, quando são corteses nas pequenas coisas e têm bons modos 
com os outros, na verdade estão demonstrando muito amor pelo Senhor, porque as pessoas são propriedade dEle. As pessoas 
pertencem ao Senhor e Ele as ama muito. Então, quando cuidam bem de alguém e lhe demonstram amor, fazem coisas amorosas 
pela pessoa, as tratam com educação e bons modos, na verdade, estão honrando e respeitando o Senhor. 
 39. Estão sendo amorosos e gentis para com o Senhor. Estão Lhe dizendo que amam a Sua criação, as pessoas que Ele fez, e 
que querem ser amorosos com elas não só por amor a elas, o que já é razão suficiente, mas também por amor a Ele. 
 40. Vocês podem demonstrar amor aos outros e ao Senhor sendo gentis e corteses cada dia. É incrível o quanto a boa 
educação e os bons modos afetam as pessoas. Significa muito para as pessoas e todos realmente dão valor quando os outros os 
tratam com amor e educação. Perguntem a qualquer um se não gosta mais quando os outros lhe dizem "desculpe" se esbarram por 
acaso nele, ou pedem licença quando passam na frente dele ou entre duas pessoas que estão conversando. 
 41. Todos amam e respeitam os outros ainda mais quando estes são gentis e bem educados, ainda que ninguém faça uma 
grande coisa disso, mas as pessoas sejam assim com naturalidade. É amor, é ser amável e faz parte do nosso dever como discípulos 
de Jesus sermos amorosos uns para com os outros. Ser cortês e bem educado com os outros nas pequenas coisas é uma maneira 
maravilhosa de demonstrar o amor de Deus ao mundo. Vocês não têm que fazer nada excepcional para serem amorosos, na 
verdade muitas vezes as pequenas coisas é que são importantes. 
 42. É tão fácil magoar os outros um pouco sem querer ou mesmo fazer com que não se sintam amados ou valorizados, 
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quando apenas um pouquinho de delicadeza tem o efeito oposto e faz com que se sintam valorizados e amados. Parem e esperem 
por alguém se estiverem andando rápido demais e dêem-lhe a oportunidade de alcançá-los, andem um pouco mais devagar. 
 43. Se alguém de repente vem ao seu encontro enquanto conversam com outra pessoa, procurem incluí-lo na conversa e 
informar-lhe o que já falaram. Isso é nada mais nada menos do que boas maneiras; é má educação e magoa os outros quando vocês 
os ignoram ou excluem do que estão fazendo ou da conversa. 
 44. Não vou começar a dar uma grande lista de todos os atos de amabilidade e boa educação que as pessoas deveriam se 
esforçar por demonstrar cada dia umas às outras, porque seria bastante longa. Existem centenas de coisas que podem fazer 
durante o dia, pequenas coisas que dão beleza à vida de outra pessoa por causa da sua bondade. Provavelmente seria uma boa idéia 
fazerem um pequeno pow-wow e pensarem em maneiras de como porem a delicadeza em prática e serem bem-educados uns com 
os outros. 
 45. Se seguirem a regra de ouro de Jesus de "fazer aos outros o que querem que façam a vocês", serão gentis e corteses e 
não será difícil saber o que fazer. Mas toma tempo adquirir o hábito de fazer a coisa amorosa, e enquanto isso é bom ter uma lista 
específica para ajudá-los a começar. 
 46. Quando orarem e pedirem ao Senhor para ajudá-los a ser mais amorosos, ao mesmo tempo perguntem-Lhe como 
podem ser mais amorosos, e depois comecem a trabalhar nesses aspectos práticos. Isso é colocar as suas orações em prática. 
Quando fizerem a sua parte, Ele porá o amor no seu coração e em breve será um hábito amoroso fazer essas coisas. 
 47. Não se pode ter uma coisa sem a outra. Não se pode só pedir ao Senhor mais amor mas não se esforçar por isso nem 
fazer as coisas práticas que Ele lhes mostra para fazer. E também não se pode tentar ser assim no braço da carne, a coisa não sai 
direito. Vão ser apenas obras mortas, uma tradição superficial sem o espírito. Têm que pedir ao Senhor o amor que precisam e 
fazer o melhor que puderem para pô-lo em prática! 
 48. É uma oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho uns aos outros e levantar Jesus, sendo simplesmente bem-
educados e tendo consideração pelos outros. As pessoas que têm consideração e são bem-educadas provavelmente são as mesmas 
que têm muito pouco problema com desunião, contendas e mal-entendidos, porque o amor gera o amor. 
 49. Se tiverem o hábito de ser gentis com os outros no seu dia-a-dia, isso contribui mesmo muito para a união no Lar inteiro 
e serve de bom exemplo para os outros do amor de Cristo. Ajuda a atenuar as vezes quando vocês fazem algo errado. Ajuda as 
pessoas por sua vez a lhes perdoarem e serem gentis com vocês, por causa do seu hábito de serem amorosos e gentis com elas. 
 50. Cortesia e boas maneiras são muito importantes porque demonstram amor - e o amor é a coisa mais importante. 
Realmente vale a pena fazer o que é amoroso, ser bem educado, porque cria amizade, uma interação amorosa, fortalece a união, 
traz harmonia, demonstra apreço aos outros e ajuda a levantar a carga deles, faz com que a vida seja muito mais linda e demonstra 
o seu amor por Jesus. 
 51. Espero que todo o nosso pessoal esteja adquirindo o hábito de ser cortês com os outros, porque é uma parte muito 
importante do seu exemplo como cristãos, e o Senhor vai abençoar isso. (Fim da mensagem.) 
 
* " Faça a Coisa Humilde " CdM 3251:6–15, 109–113, BN 853 
 6. (Jesus:) Qual é a maior meta na vida? Que meta lhes dei? É uma meta dupla, mas tem a mesma raiz para o sucesso: amor. 
Me amarás de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a maior meta que há, pois engloba todas as coisas. 
 7. O amor remirá almas perdidas, reparará qualquer brecha, solucionará qualquer problema, retificará qualquer 
pesar, até mesmo curará corações partidos e realizará o Meu plano para vocês. Então, se há alguma meta que seja a mais 
importante, é o amor: amor entre os irmãos, amor pelos perdidos, amor por Mim. Esta palavrinha de quatro letras engloba tudo o 
que Eu sou e o que gostaria que vocês fossem. Então venham perante Mim e peçam-Me para ajudá-los a amar mais de todas as 
formas. 
 8. Se o amor aumentar, aumentará o testemunho que dão, e o fruto da sua testificação. Aumentará o suprimento das suas 
necessidades, e os fundos começarão a entrar. Aumentará a união entre vocês, o que por sua vez os fortalece, ao seu Lar e a seus 
filhos, e aumenta a força das suas orações. 
 9. O amor é tudo e pode fazer tudo! É o maior poder do universo, não só na Terra, mas também nos Céus. O Meu amor é a 
única coisa que lhes dará o que precisam para fazer o trabalho que têm pela frente, de ganhar os perdidos. 
 10. Para chegar aos perdidos, devem em primeiro lugar começar em casa e endireitar as coisas nos seus corações. O 
amor começa em casa. Aumentem o calor humano em casa, o amor que emana do lar. Assim, o seu amor pelos perdidos, pela sua 
testificação, por ministrar aos outros, aumentará. 
 11. O amor pode provocar maravilhosas reações em cadeia! Quando alguém estende a mão para Me amar, para amar outra 
pessoa, põe em movimento uma cadeia de amor. Amor gera amor. Então, se começarem com uma ação amorosa, uma palavra 
amorosa, e até mesmo um pensamento amoroso, põem em movimento a cadeia espiritual que não tem fim. 
 12. Embora para muitos isso seja simplista e infantil e um passo simples, digo que este é o maior passo que podem dar, 
pois é o passo para o Céu, o passo que fará com que sejam mais parecidos Comigo, mais celestiais, melhores representantes do 
Meu Pai e de Mim. Sejam o Meu amor pelos seus irmãos, pelas suas crianças, seus companheiros, seus amigos, pelos perdidos, 
pelos desesperançados e indefesos, pelos pobres e carentes. Isto Eu abençoarei grandemente. 
 13. Se amarem, farão com que todas as outras bênçãos caiam sobre vocês, sobre os seus Lares, suas ovelhas e seus 
ministérios. O Meu amor gera amor, e vocês o receberão em grande quantidade, ao mesmo tempo que o derramam. 
 14. A Minha meta é o amor; que esta seja a sua meta. Sigam os Meus passos, ansiosos por ver a quem poderão estender a 
mão, a quem poderão tocar com o Meu grande amor, perdão, consolo e paz. Dêem livremente, e livremente recompensarei e lhes 
darei muito mais bênçãos em troca. Que esta mentalidade e sentimento estejam em vocês - a Minha mentalidade e o Meu 
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sentimento - uma mentalidade e um sentimento de amar vezes sem conta até não poder mais. 
 15. Eu amo vocês, Meus filhos. Procurem dar e compartilhar esse amor com os outros, e serão ricamente 
recompensados com Minha abundância, proteção, provisão, alegria e liberdade de espírito, tudo coisas que podem compartilhar e 
derramar nos outros. Ao darem, receberão; ao receberem, terão mais para dar. E assim o ciclo continua até tudo ser suplantado e 
dominado pelo Meu perfeito amor. Então amem! Eu amo vocês! (Fim da mensagem.) 
 
 109. (Mamãe:) Ao pensar e orar mais sobre como vocês poderiam aplicar estas mensagens do Senhor, me ocorreu que o 
que o Senhor está realmente pedindo a cada um de vocês é que assumam o compromisso de amar. É, Ele pede união, unidade e 
harmonia, mas essas são coisas que exigem um esforço conjunto da parte de todos. 
 110. Ninguém sozinho pode trazer união; e ainda assim o Senhor deixa bem claro que isto é algo pessoal, entre cada um 
de vocês e Ele. Talvez leiam estas mensagens e pensem: "Bem, todos nós temos que trabalhar juntos para termos união, então, na 
verdade, não é algo pelo qual eu possa lutar sozinho." Isso põe de certa forma a obrigação de mudar nos outros, em vez de ser um 
compromisso pessoal. 
 111. Mas o que é que faz possível que haja união? O que é que nos põe juntos e nos dá condições de lutarmos todos juntos 
pelas mesmas metas em harmonia e união? Amor. Não o nosso próprio, que falha e não é suficiente, mas o amor sobrenatural de 
Deus. Quando estamos vivendo com o amor de Deus, promovemos a união. De modo que a maneira de assumirmos um 
compromisso pessoal de viver em união com os nossos cônjuges e irmãos, é assumirmos um compromisso pessoal de amar, de 
fazermos a coisa amorosa, a coisa humilde. Se você fizer isso, estará fazendo a sua parte para viver em união, e isso é o que o 
Senhor lhe pede. 
 112. Espero que isto ajude a esclarecer para vocês o que o Senhor espera de cada um. Ele não espera que você tente 
impor a bondade por lei nem que traga a união sozinho. Isso não é possível para ninguém, e se você tentar vai provavelmente 
apenas acabar sendo autojusto e fazendo um desastre de tudo. Mas pode tomar uma decisão pessoal de amar: não só uma vez, mas 
cada dia, cada vez que se deparar com uma oportunidade de fazê-lo. 
 113. O tipo de amor de que falo é realmente preferir a felicidade dos outros à sua, o tipo que dá a vida para que os 
outros possam viver, o tipo que está disposto a sacrificar para que a vida seja um pouco mais fácil para os outros. Não é fácil - é a 
lei mais difícil que o Senhor já deu - a Lei de Amor. Esse é o tipo de amor que o Senhor está requerendo que cada um tenha, e este 
é o tipo de amor que trará união! Então não se preocupe com todo mundo nem fique olhando para ver se os outros estão ou não 
fazendo a sua parte para trazer união. Peça apenas ao Senhor para fazer com que você seja uma pessoa mais amorosa e aí faça 
sinceramente o melhor que pode para amar; assim estará contribuindo para que haja união! 
 
* " Demonstre Apreço!" CdM 3254:4–12, 16–32, 43–65, 106–114, BN 859 
A importância de elogiar e expressar apreço pelos outros! 
 4. (Jesus:) Talvez você não perceba, mas o elogio é um poder espiritual que eleva, encoraja e fortalece. Quando Me 
louva, você Me dá poder para Eu agir em seu favor. Quando elogia os seus irmãos, companheiro ou companheira, colegas de 
trabalho e suas crianças, está fortalecendo os muros de defesa deles contra o desencorajamento do Inimigo e dando-lhes força 
espiritual para seguirem em frente. 
 5. O louvor e elogio é um instrumento tão poderoso contra os ataques do Inimigo! Ajuda você a contar as suas bênçãos, a 
ver o positivo, a pensar nas coisas boas e também faz maravilhas pela pessoa que está encorajando. Quando você Me louva, isso 
nos aproxima mais e fortalece os nossos laços de amor. Quando você elogia e demonstra apreço pelas pessoas ao seu redor, isso 
aproxima vocês; os encoraja mostrando-lhes que precisam uns dos outros. Ajuda a outra pessoa a saber que você a ama, precisa 
dela e que ela não está sozinha nem passa despercebida, que o que ela faz vale a pena. 
 6. Elogio, encorajamento e apreço são umas das armas mais eficazes contra os ataques do Inimigo! Aqueles que 
aprendem a manejá-las bem não só desenvolvem fortes músculos espirituais para a luta, por se concentrarem no positivo, mas 
também se tornam resgatadores dos que padecem necessidade, e sei que posso mandá-los para encorajar e ajudar os que vacilam e 
precisam de ânimo. 
 7. Então aprenda a ser um dos Meus encorajadores! Aprenda a manejar a arma do louvor e encorajamento contra os 
ataques do Inimigo a seus irmãos. Veja que quando você vê algo bom em alguém, provavelmente sou Eu dando-lhe esse 
pensamento porque quero que o fale! E quanto mais aprender a dar o que ponho no seu coração, mais posso dar-lhe e mais eficaz 
será nas Minhas mãos como instrumento para encorajar e dar ânimo. 
 8. O que é mostrar apreço? É tomar o tempo para ou expressar por palavras ou mostrar pelas suas ações o que é que você 
gosta numa pessoa, o que o faz querer estar perto dela ou o que essa pessoa faz ou é que torna o seu Lar mais feliz e a sua vida 
também mais feliz. 
 9. Não têm que ser coisas grandes que você elogia, ou valoriza numa pessoa. De fato, concentre-se nas pequenas coisas, 
porque são elas que freqüentemente passam despercebidas. Se acha que não é muito bom observador para reparar ou saber o que 
dizer, pergunte-Me! E depois, quando Eu lhe der algo, fale! Não seja orgulhoso demais nem se preocupe com o que a pessoa vai 
pensar: apenas transmita as Minhas Palavras amorosamente. 
 10. Por exemplo, se vir uma mãe grávida com um aspecto radiante e linda, diga-lhe! Talvez nessa hora ela esteja com 
batalha por causa das mudanças no seu corpo e por não se sentir atraente. Quando seu filho faz algo amoroso, desdobre-se para 
elogiá-lo por isso e lhe dizer que você reparou. Quando a cozinheira serve a comida, demonstre o seu apreço por aquilo que Eu 
puser no seu coração, quer seja a apresentação da comida, a cozinha limpa, o molho delicioso, etc. Diga à sua JETT como valoriza 
a sua ajuda e sacrifício em ajudar você com as crianças no tempo em família. Diga ao querido solteiro ou solteira no seu Lar como 
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o ou a admira e está grato por essa pessoa estar disponível para preencher um lugar ou uma necessidade, como isso fortalece o seu 
Lar e mantém as coisas funcionando bem. 
 11. Todo mundo precisa de elogio e apreço e, quando os dá livremente, você torna-se um canal para o Meu amor fluir 
para essa pessoa. Então dê! Veja o tremendo poder do Meu Espírito que tem nas mãos e elogie e demonstre apreço pelas pessoas à 
sua volta. 
 12. Você até deveria demonstrar apreço pelas pessoas fora do seu Lar: o garçom, o lixeiro, os donos de lojas, os contatos; 
diga-lhes como está agradecido pelo trabalho que fazem. Agradeça-lhes e nunca seja orgulhoso demais para demonstrar o seu 
amor, porque, na realidade, é o Meu amor por essas pessoas. Você é o instrumento que quero utilizar para encorajá-las. (Fim da 
mensagem.) 
 
O que nos impede de demonstrar apreço? 
 16. (Jesus:) Tantas coisas impedem que se demonstre apreço: 
 * Estar com pressa. 
 * Ser muito tímido. 
 * Pensar que a outra pessoa vai achar que aquilo que você faz ou diz é uma bobagem. 
 * Pensar que a pessoa vai interpretar mal a sua demonstração de apreço. 
 * Achar que os outros vão considerar uma pieguice ou um exagero as coisas amorosas que você diz ou faz. 
 17. Às vezes, as pessoas não demonstram o apreço certo porque simplesmente não tomam o tempo para olharem à sua volta 
e repararem sequer nas muitas bênçãos que recebem por meio das ações e sacrifícios dos outros. Então, se quiser demonstrar mais 
apreço pelos outros, o primeiro e mais importante passo a dar é orar e Me pedir para abrir os seus olhos e o ajudar a ver o quanto 
existe em cada um de seus irmãos e irmãs, amigos, namorada ou namorado, companheira ou companheiro e filhos para apreciar. 
Não estou falando de apreço generalizado, mas de coisas específicas, próprias só do indivíduo. 
 18. Pare por um momento, olhe para a pessoa e deixe-Me falar no seu coração sobre todas as boas qualidades dela, as 
coisas que ela faz que são especiais, que iluminam a sua vida e tornam a sua carga mais fácil de levar, lhe dão uma razão para viver 
e põem alegria no seu coração. Pode até parar e Me pedir para falar com você em profecia sobre essa pessoa, e Eu lhe mostrarei 
coisas em que nunca teria pensado, ou que nunca teria visto sem a Minha ajuda, coisas pelas quais depois pode dar valor à pessoa, 
e ser muito mais eficaz quando encoraja! 
 19. Uma vez que Me permita revelar-lhe o quanto existe para apreciar, depois é só uma questão de tornar esse apreço do 
conhecimento da pessoa, e a maneira mais fácil de demonstrar esse apreço consistente, fiel e imparcialmente é com as suas 
palavras. Muitas vezes, as pessoas querem dizer algo apreciativo que têm na ponta da língua, mas se refreiam porque estão sem 
jeito e não sabem qual vai ser a reação da outra pessoa. 
 20. Mas permitam-Me lembrar-lhes um princípio muito importante para saber lidar com as pessoas, o qual acho que vai 
dar-lhes fé para se aventurarem mais e expressarem esses pensamentos em palavras: todo mundo está faminto por apreço. Não 
existe uma pessoa na Terra que não precise do encorajamento do apreço. Todos precisam saber que alguém repara neles, que as 
coisas que fazem contam, que alguém acha que são importantes. 
 21. Mesmo algumas palavras de apreço simples, sincero e franco podem ir muito longe e completar o dia de alguém, 
ajudar a tirá-lo de um estado de espírito negativo ou a refutar as mentiras do Inimigo. São muito poucas as pessoas que realmente 
se acham boas; a maioria tem complexos de inferioridade. A maioria das pessoas pensam negativamente de si mesmas, e seus 
defeitos e fraquezas se avultam diante delas como uma montanha quase insuperável. 
 22. O Inimigo tem conseguido controlar tantos dos filhos de David através do negativismo, de se compararem e de auto-
estima baixa porque as pessoas à sua volta não foram fiéis em lhes transmitir o Meu amor por meio de palavras de encorajamento 
e apreço. Então, faça disso um projeto pessoal, até mesmo um hobby, se assim preferir, para investir tudo em aperfeiçoar o dom do 
encorajamento. É fácil, como Eu já disse; dê uma parada tempo suficiente e Me busque em oração - até mesmo em profecia - e Me 
deixe mostrar-lhe tudo o que existe nos outros à sua volta digno de ser apreciado, e depois dê um passo de fé para expressar por 
palavras esse apreço. 
 

 Seja específico! 
 23. Bem, se realmente quer que as palavras que fala façam o máximo possível e acertem em cheio, seja o mais específico 
possível no que disser. Nem sempre tem que ser longo e floreado; pode ser simples e também específico. Simplesmente fale as 
palavras que Eu puser no seu coração! Mas seja específico e, se não conseguir pensar em nada específico, pergunte-Me e deixe-Me 
mostrar-lhe algo para apreciar especificamente! 
 24. Quanto mais específico for o apreço, mais fácil será para a pessoa acreditar. Em vez de dizer: "É tão legal como você 
está sempre alegre!", pode dizer: "Quando te vejo de manhã, você tem sempre um sorriso alegre e nunca deixa de dizer `bom dia' e 
de mostrar interesse por mim. Isso me inspira muito, e sempre me faz querer te ver cada dia." 
 25. Ou, se quiser encorajar uma criança, em vez de dizer apenas: "Muito bem, querida. Gosto quando você arruma as 
coisas", diga: "Muito bem, querida! Sei que é difícil para você quando quer jogar outro jogo ou ir fazer get-out, mas gosto quando 
você toma uns minutinhos para arrumar os seus brinquedos e deixar o quarto direitinho. Isso mostra que você está crescendo 
mesmo. Está ficando conscienciosa e madura, e isso é uma qualidade muito importante." 
 26. Ou se o seu cônjuge fizer algo especial por você - um lanchinho, uma flor silvestre que traz para você quando regressa do 
get-out, ou toma o tempo para pôr o quarto bonito e romântico antes do seu encontro amoroso - em vez de só dizer: "Ah, obrigado, 
foi muito amável", pode dizer: "Muito obrigado. Eu gosto tanto do amor que você me demonstra. Você é um exemplo tão bom do 
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amor de Jesus por mim, e nem imagina como estes pequenos atos de amor me inspiram a te amar mais." 
 27. Se alguém preparou uma refeição, em vez de dizer apenas: "Obrigado por cozinhar!", procure especificar mais o seu 
apreço, dizendo: "Obrigado por cozinhar e tornar a comida tão apetitosa. Ela até tem um gosto melhor quando está tão bem 
arranjada nos pratos. Sei que isso leva tempo e requer esforço, e eu agradeço muito." 
 28. Quando agradecer aos provisionadores ou àqueles que fazem as compras, seja específico e diga: "Obrigado por dirigir 
pela cidade inteira hoje para conseguir as nossas necessidades e ministrar aos nossos contatos. Deve ter sido um dia muito 
cansativo, estava tão quente e você dirigiu tanto! Lhe agradeço muito!" 
 29. Diga aos professores e pessoas que ajudam com as crianças como você gosta tanto do jeito como são cuidadosos e 
estão em oração com as crianças durante o get-out, ou como estão sempre procurando novas oportunidades para elas 
aprenderem a testemunhar, ou como estão sintonizados com as crianças em pequenos momentos, como durante o lanche, sempre 
tentando tornar divertido e educativo o tempo que passam juntos, e uma experiência com a qual possam aprender. Diga-lhes como 
gosta do jeito como cuidam diligentemente dos materiais escolares, como estão sempre tão cheios de energia com as crianças, ou 
como estão ensinando-as a cantar. As possibilidades para demonstrar apreço de uma maneira específica são ilimitadas! Só tem que 
Me pedir para abrir os seus olhos e ficará surpreso ao ver como existe tanto nas pessoas à sua volta para apreciar! 
 30. Então, está vendo, não é assim tão difícil demonstrar apreço. Basta colocar-se no lugar da outra pessoa e pensar: "O 
que eu gostaria que alguém me dissesse agora?" Peça-Me para lhe mostrar o sacrifício que a pessoa fez ou qualquer 
dificuldadezinha que ela tenha encontrado, e depois demonstre pelas suas palavras que você percebeu, que sabe que o que ela fez 
levou tempo, esforço e lhe custou algo de alguma maneira. Pode demonstrar apreço pelas coisas que as pessoas fazem por você, 
pelas qualidades que elas têm, pelos sacrifícios que fazem, pelos dons que Eu lhes dei, pela maneira como estão crescendo e 
progredindo. 
 31. Existem tantas coisas para apreciar que o apreço deveria fluir livremente nos nossos Lares. Nunca deveria faltar 
apreço, pois uma vez que você adquira o hábito de ir devagar o bastante e avaliar, com oração, a situação em que se encontra, seja 
ela qual for, e de olhar à sua volta para ver como pode ser uma bênção demonstrando apreço, ficará surpreso com a imensidão de 
oportunidades que encontrará. Verá que é fácil ficar agradecido. Para isso, só é preciso interesse sincero, um momento de 
observação e depois a humildade de expressar por palavras aquilo que sente. 
 32. Eu posso dar-lhe o dom de demonstrar apreço, se Me pedir, e depois colocar as suas orações em ação, fazendo o 
esforço de construir o bom hábito de demonstrar apreço sincero e francamente cada vez que a oportunidade surgir. E a coisa 
maravilhosa é que, quanto mais demonstrar apreço, mais feliz será, porque demonstrar apreço é, em parte, reconhecer as suas 
bênçãos, ser positivo, ver o lado positivo. E quanto mais fizer isso, mais agradecido ficará. (Fim da mensagem.) 
 
Ame e valorize as queridas pessoas ao seu lado! 
 43. (Jesus:) É bom que fale de Mim aos outros, que espalhe o Meu amor e a Minha mensagem pelos corações de todos os 
homens, para que possam ser aproximados de Mim e encontrar vida, paz e verdadeiro amor. Mas não deixe de amar aqueles que 
estão ao seu lado, de amar e valorizar o seu próximo como a si mesmo. Isto você deveria ter feito, sem omitir as outras coisas. 
 44. Este é o Meu mandamento: que ame os outros como a si mesmo, que valorize os outros como gostaria de ser 
valorizado, que dê aos outros como gostaria que lhe dessem. Não atente cada um somente para o que é seu, para as suas obras e 
preocupações, mas cada qual também para as obras e coisas dos outros, para ver como pode ser uma bênção para eles. 
 45. O seu ministério não é só para o mundo, mas também para os queridos irmãos ao seu lado, seus irmãos e irmãs em 
Mim, seus colegas de trabalho, amigos e companheiros que também dão sua vida por Mim cada dia, que também pegaram na sua 
cruz para Me seguirem. 
 46. Apreço começa com pensamentos amorosos e de apreço. Pois como um homem ou mulher pensa em seu coração, assim 
é. Se pensar pensamentos positivos e edificantes sobre seu próximo, isso resultará em atitudes e ações positivas e edificantes para 
com seu próximo. 
 47. Não pense nos erros e faltas de seu irmão ou irmã, em seus defeitos e idiossincrasias; em vez disso, pense nas suas 
qualidades: o quanto Me ama, como trabalha duro, nos sacrifícios que faz, como se mantém alegre apesar da doença, como 
conserva a fé no meio da adversidade, no seu amor pelos perdidos e na sua dedicação à Minha causa. 
 48. Foi por isso que o aconselhei na Minha Palavra a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, 
amáveis e de boa fama, a pensar nas virtudes dos outros e nas coisas pelas quais merecem ser elogiados. Quando vê os outros 
desta maneira, suas atitudes para com eles mudam, e eles começam a sentir a diferença no seu espírito. 
 49. Eles começam a sentir-se necessários, valorizados, estimados, e não apenas mais uma criança aprendendo lições e 
crescendo, ou apenas mais um jovem que testifica ou olha as crianças, ou apenas mais um ASG batalhando para achar o seu lugar 
na Família e a pessoa com quem quer passar o resto da sua vida, ou apenas mais um adulto com problemas de saúde ou 
matrimoniais ou tendo dificuldades no seu relacionamento com os jovens. 
 50. Vocês deveriam amar-se uns aos outros como Eu os amei. Valorizem-se uns aos outros. Expressem o seu apreço uns 
pelos outros cada dia de muitas pequenas maneiras. Quando as mulheres do Lar ficam lindas, digam-lhes. E quando digo "lindas" 
não Me refiro apenas a quando estão todas embonecadas com maquiagem ou um vestido chique. Vão encontrar muito mais beleza 
para apreciar uma vez que comecem a procurá-la! Quando os homens na casa estiverem arrumados, limpos e bonitos, ou fizerem 
algo amável e cortês, digam-lhes. Quando as crianças foram especialmente obedientes ou estiverem fazendo progressos de alguma 
pequena maneira, digam-lhes. Quando o encarregado da manutenção tiver consertado algo ou feito algo digno de elogio, joguem 
confete. Quando a cozinheira tiver preparado uma boa refeição, digam-lhe. 
 51. Demonstre o seu apreço mesmo que as coisas não funcionem do jeito que as pessoas esperavam. Talvez a criança 
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tenha cometido alguns erros, ou a cozinheira queimado as batatas, ou o encarregado da manutenção entortado alguns pregos, ou 
alguém tenha terminado um projeto, mas esquecido de alguns detalhezinhos. Elogie o amor e o esforço investidos e feche os olhos 
para as faltas, se puder, como o Senhor faz. Faça aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem, e seja amoroso e sincero na sua 
aprovação, apreço e elogio. 
 52. Durante as horas de louvor, pense em algo para Me louvar no seu cônjuge, nos seus filhos, em seus irmãos, em suas 
irmãs e colegas de trabalho. Não diga meramente que são maravilhosos ou uma bênção, mas seja específico: 
 53. "Obrigado pela Maria, por ela ser uma mãe fenomenal e amar tanto os seus filhos, por cuidar deles tão 
sacrificadamente, por estar disposta a deixar o pouco tempo livre que tem para que eles possam estar felizes e sentirem-se 
realizados." 
 54. "Obrigado Senhor pelo Pedro, por ele trabalhar tanto para pagar as nossas contas e fazer com que o nosso Lar 
funcione lindamente cada mês, por ele cuidar de uma imensidão de coisas." 
 55. "Obrigado Jesus pelo Felipe e por ele ser um bom exemplo de alguém que anda num espírito de oração e inclui Você 
nas suas conversas e em seus pensamentos. É tão inspirador estar perto dele, porque ele louva Você e expressa o seu amor por 
Você, e isso me faz querer fazer o mesmo. 
 56. Obrigado Senhor pela Clarinha e por ela estar sempre tão alegre. Mesmo quando lhe pedem para fazer coisas que ela 
provavelmente não sente muita vontade de fazer, ela nunca faz ninguém sentir-se mal por pedir-lhe ajuda e está sempre muito 
alegre e disposta." 
 57. "Jesus, obrigado pelo Abner e por ter feito dele um encarregado da manutenção tão bom. Obrigado por não termos 
que pagar um monte de dinheiro para consertar coisinhas e até construir diversas coisas em casa, porque Você o dotou e lhe deu o 
know-how para cuidar dessas coisas. Ele preenche uma necessidade tão grande no nosso Lar." 
 58. "Senhor, obrigado pela Sara e pelo bom exemplo que ela é de passar tempo lendo a Sua Palavra e compartilhá-la 
com os outros. É sempre tão encorajador quando ela compartilha comigo uma de suas recentes citações preferidas, e me dá 
vontade de ler aquela Carta também. O entusiasmo dela contagia, e estou tão agradecido por ela me ajudar a ser mais fiel com o 
meu tempo na Palavra!" 
 59. Podem fazer isso mesmo que não seja a hora do louvor: vão em volta e expressem apreço uns pelos outros, ou por 
uma certa pessoa ou criança que esteja precisando de encorajamento e louvor. 
 60. No aniversário de alguém, podem até elaborar uma lista de coisas que apreciam no que a pessoa faz, ou na maneira 
que é: a sua bondade e gentileza com as crianças, a sua cortesia e preocupação pelos outros, o seu espírito doce e alegre, a sua 
atitude de louvor, o seu jeito vivaz e inspirador, a sua diligência nos afazeres, a sua habilidade na cozinha, o seu amor pelos 
perdidos e a maneira que distribui bem os materiais de testificação, o seu talento no follow-up e no ministério de correspondência, 
e muitas outras coisas assim. 
 61. Também seria uma coisa boa se vocês expressassem mais interesse pelos seus irmãos e irmãs. Embora vivam juntos, 
freqüentemente não se conhecem de uma maneira profunda. Contem testemunhos da sua vida antes ou depois de se juntarem à 
Família, ou de quando cresciam na Família, durante o jantar ou no tempo em convívio. Ao se conhecerem mais intimamente, vão 
aprender a dar mais valor uns aos outros. 
 62. Ame e valorize o seu próximo - os irmãos ao seu lado - da mesma maneira que ama os perdidos. Você não seria de 
jeito nenhum rabugento e irritável nem ficaria bravo com os perdidos, nem lhes daria as costas quando precisassem de você e 
quisessem conversar. Tente ter a mesma medida de amor e apreço por aqueles com quem vive e que o rodeiam. Sorria, mesmo que 
não sinta vontade. Abrace-os, ainda que não sinta vontade de abraçá-los. Fale com eles, mesmo que disponha de pouco tempo. 
 63. Quando você estiver com o seu cônjuge, filhos, ou irmãos e irmãs, dê-lhes toda a sua atenção. Não fique distraído 
pensando em outras coisas, outros trabalhos, outras pessoas, mas dê-lhes o seu olhar amoroso, seus ouvidos atentos, sua 
concentração e atenção com oração, seu coração compreensivo, seu toque carinhoso, suas palavras de desvelo e preocupação. 
 64. Uma outra boa maneira de demonstrar apreço é contando a alguém uma coisa encorajadora que outrem lhe contou 
sobre a pessoa. É claro que devermos estar em oração e usar de sabedoria quando contamos algo que outra pessoa nos disse, mas 
quando alguém elogia uma pessoa na sua frente e você, com oração, repete o comentário, pode ser duas vezes mais encorajador 
para a pessoa saber que alguém a valoriza o bastante ao ponto de contar aos outros, e que você também a valoriza o bastante para 
contar-lhe o elogio. 
 65. À medida que derem para os outros, também lhes será dado. Ao cuidarem dos outros e os valorizarem, eles também 
cuidarão de vocês e os valorizarão. O seu Lar então será verdadeiramente um Lar de corações, com corações cheios de amor 
transbordando sobre os outros e os perdidos. (Fim da mensagem.) 
 
O jogo de amor! 
 106. (Jesus:) Todo mundo está jogando o jogo do amor e o Céu inteiro está vendo vocês jogarem, porque este é o 
esporte favorito no Céu! Fui Eu que criei o jogo e o fiz de tal maneira que não tenha limites. Deste jogo você nunca se cansa. A 
hora de jogar é agora mesmo. A hora de parar é nunca. Você pode se adiantar no jogo o que quiser. Cada dia novos recordes são 
quebrados. Você vai ser o próximo? 
 107. Você nunca perderá o interesse no jogo do amor! Ele sempre será um desafio, sempre o estimulará, sempre o satisfará. 
É o melhor passatempo ativo em que poderá participar. E ainda por cima, tem a melhor recompensa! É o esporte mais bem pago de 
todos os tempos! Os prêmios que ganha por jogar o jogo são fora de série, fora do mundo imaginado por terráqueos! 
 108. As regras do jogo são estas: o objetivo é ser a pessoa mais amorosa que puder, demonstrar amor e apreço ao máximo 
de pessoas possível, o mais freqüentemente possível. 
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 109. A meta do jogo é estar no topo da lista dos mais amorosos. Pode fazer quantas jogadas quiser. Uma jogada consiste em 
fazer algo amoroso. Vá e dê um abraço em alguém, um beijinho, fale uma palavra encorajadora. Faça uma boa ação, diga a alguém 
como está tão agradecido por ele, faça um pequeno sacrifício para ajudar alguém, tome tempo para escutar alguém, diga uma 
palavra amável - escolha qualquer uma das coisas ilimitadas que pode fazer para alegrar a vida de alguém, facilitar o trabalho da 
pessoa ou dar-lhe um pouquinho de amor. 
 110. Qualquer ação que faça para demonstrar amor e apreço por aqueles que o rodeiam ganha pontos no jogo do amor. 
Quanto mais jogadas fizer, mais pontos ganha. Desde que faça uma jogada, você nunca perde. Escolhi um marcador de pontos aqui 
no Céu para cada um de vocês, e a função dele é atualizar o seu placar. Sempre que você ganha um ponto, ele é marcado no seu 
cartão de pontos de amor oficial. Você sempre ganhará algo por cada ponto, mas é claro que quem tem o escore mais alto é quem 
ganha mais prêmios! Quando chegar Aqui em cima, os placares vão ficar em exposição para todos verem. Você vai ver quem foi 
mais amoroso, quem demonstrou mais apreço pelos outros e quem ganhou mais prêmios. Está tudo em exposição Aqui no Céu! 
 111. Este é o jogo mais emocionante acontecendo no universo! O jogo chama-se amor! O Céu inteiro está vendo vocês 
jogarem, torcendo por vocês e instigando-os, vendo como vão desenvolver as suas aptidões, vendo se descobrem novos lances e 
maneiras de ganhar pontos. É do seu interesse ficar proficiente no jogo agora mesmo, porque quando você chegar Aqui, o jogo vai 
continuar! Amor é a coisa Aqui no Céu. É a moda no Céu, e todo mundo joga. 
 112. Vocês podem ter uma partida de tênis ou de futebol, mas a coisa mais quente no Céu é assistir a vocês aí em baixo 
jogarem a partida de amor! Meus ajudantes celestes estão todos assistindo para verem como vocês se saem, para verem como 
poderão dar-lhes assistência e ajudá-los a desenvolver suas habilidades de amor. Acreditem-Me, compensa aprender bem o jogo do 
amor, porque o Céu é isso! 
 113. Se quiser avançar no jogo, treine Comigo. Eu sou o Campeão. Se prestar bem atenção, Eu ensino-lhe estratégias e 
técnicas decisivas na vitória que vão garantir o seu êxito. O segredo para avançar no jogo do amor é dar tudo de si. Seja fanático 
pelo amor. Dedique-se totalmente! Deixe que o jogo do amor ocupe os seus pensamentos e dite as suas ações o tempo todo. Não 
esqueça que o seu jogo melhora com a prática. Nunca passe: faça sempre essa jogada para demonstrar amor e apreço. Faça grandes 
proezas de amor sempre que puder, mas nunca minimize os lances simples. Vai ficar surpreso com o que as simples manobras vão 
fazer. Jogadazinhas simples, feitas regular e fielmente, aumentam os pontos! 
 114. Eu adoro este jogo! É a Minha onda mesmo. O jogo do amor é a melhor recreação que poderão ter. Fiquem perto de 
Mim se quiserem ficar peritos no esporte do amor. Cada manhã, vou dar-lhes o plano para o seu jogo, voltado para o seu campo de 
jogo nesse dia. Seja fanático pelo amor e se unirá aos melhores jogadores de todos: os Meus campeões, aqueles que são excelentes 
no campo do amor, peritos no jogo do amor! Então, querem jogar? Eu os desafio a uma partida de amor! (Fim da mensagem.) 
 
* "Pérolas e Preciosidades, 1a Parte" CdM 3416:75–83, BN 1003 
 75. (Mamãe:) Você tem se fechado mais ou sido mais frio nas suas interações com os outros, sendo que antes era mais 
amoroso e afetuoso? Anda tendo reações egoístas por mero hábito, sem saber como ficou assim, sem nem perceber? Você tem 
sentido que sua vida ficou seca, que está indiferente no espírito às necessidades dos outros ao seu redor, e que lhe falta amor e 
motivação? Seguem-se bons conselhos do Senhor sobre o que pode causar essa condição espiritual, e como quebrar o ciclo! 
 
 76. (Jesus:) Você não entende como é possível perder o amor que lhe dei para dar aos outros, e como é possível 
retroceder nesse aspecto, mas é simples. Sempre que retém o amor que Eu gostaria que demonstrasse, seu coração fica um pouco 
mais duro, e com o tempo vai endurecendo a ponto de formar uma crosta dura na superfície. Depois, por mais que queira dar o 
Meu amor, vai se ver preso numa jaula de dureza e de indiferença. 
 77. Funciona da seguinte forma: para quebrar essas paredes tem que começar com uma coisinha de cada vez. Tal como 
a água correndo através de um buraquinho no dique, o buraco vai crescer cada vez mais até o seu exterior duro se despedaçar e ser 
levado embora pelo grande fluxo de amor que lhe dou. 
 78. Não tenho condições de derramar muito amor em você se estiver com o coração duro. Tenho que esperar até você 
começar a derramar para poder lhe dar mais. Se você estiver cheio, como vou poder lhe dar mais? Só vai ter condições de receber 
mais se der o que Eu já lhe dei. 
 79. Então dê cada dia um pouco mais. Dê a outra pessoa e deixe-Me alargar o buraco nos muros que você permitiu serem 
construídos ao redor do seu coração. Permita-Me lavar as paredes que construiu, com uma inundação do Meu amor. Deixe-Me 
entrar e transbordar sobre os outros. 
 80. Abra-se e derrame, para que possa receber. Abra o coração para que a Minha glória possa fluir para dentro dele, e a 
casca grossa e rija possa ser quebrada e derretida pelo calor do Meu amor à medida que o seu coração for vibrando de amor pelos 
outros. 
 81. Dê pequenos passos de amor hoje. Expresse o seu amor por alguém com quem geralmente não conversa, através de um 
abraço ou de um beijo. Segure a mão de alguém e diga-lhe como é especial tanto para você como para Mim. Ame a pessoa que é 
difícil de amar, pois que recompensa há em amar aqueles com quem tem afinidade, se não há sacrifício? Eu recompenso o seu 
amor, mas recompenso mais o amor sacrificado e o dar em amor quando é difícil. Quando você se doa, com o coração cheio do 
Meu amor, àqueles de quem não gosta na carne ou com quem tem dificuldades de relacionamento, lhe dou bênçãos extras, e isso 
quebra muito mais esses muros. Isso é amor genuíno, não egoísta que dá prioridade para si. É um amor autêntico, que compartilha, 
dá e se importa com os outros, porque é o Meu amor. 
 82. Esforce-se de verdade para amar os outros hoje. Cada pessoa com quem você tem contato é especial para Mim. Amo 
cada uma, tanto a mais importante quanto a mais simples, tanto a mais velha quanto a mais jovem, tanto a bonita quanto a sem 
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graça, tanto o boa-pinta quanto ao comum, e quero usar você para demonstrar esse amor. Não importa a aparência da pessoa. Para 
Mim o que importa é o coração, e quero usar o seu coração para chegar ao coração dessa pessoa, e o coração dela para chegar ao 
coração de outra, para que o calor do Meu amor se espalhe e todos sejam felizes no Meu redil! 
 83. Eu o incumbo hoje de amar, amar e amar! Num certo sentido o amor é cego, porque não vê as fraquezas, só os pontos 
fortes. Não vê as desvantagens, só as vantagens. Vê o bem onde outros não o vêem, e vê o potencial onde outros só vêem os erros. 
Então deixe o Meu amor passar pelo seu coração e transbordar sobre as pessoas ao seu redor. Amém? (Fim da mensagem.) (Veja 
também “Profecias sobre Submissão”, CdM 3044:44-56, BN 673.) 
 
* "Direto ao Assunto, 5a Parte " CdM 3503:103–108, BN 1091 
 103. (Jesus:) No final da sua vida, quando vierem para Casa Me ver, o que acham que vai ser mais importante para 
Mim? Acham que vou dizer: “Bem está, você produziu bastante; entre no gozo do seu Senhor”, se esse sucesso veio à custa de 
negligenciar uma interação amorosa com seus irmãos? 
 104. Estou dirigindo-Me àqueles que se concentram tanto no trabalho e em tudo que precisam fazer que começam a 
considerar os irmãos empecilhos ao seu progresso. Dirijo-Me àqueles que colocam para escanteio o aspecto mais importante de 
todos, que é o amor, preferindo “terminar só mais uma coisinha” na sua lista de afazeres. Refiro-Me às pessoas que se concentram 
tanto em realizações que se esqueceram que estão na Terra para concentrar-se em amar, e que sem amor nada mais adianta. 
 105. Sei que todos vocês se lembram de 1 Coríntios 13, não se lembram? Aquelas palavras não são apenas de Paulo; aquele 
não era o padrão pessoal dele ou se aplicava apenas à vida dele. Aquelas palavras foram provenientes de Mim. São lindas e 
verdadeiras demais, eternas, para serem idéia de Paulo. Foram inspiradas diretamente por Mim, porque demonstram como Eu Me 
sinto; mostram o Meu íntimo e como Eu avalio as coisas quando comparo realizações com amor. Diz que se você fizer todas essas 
coisas, mas não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta = não serve para nada. Entendem? Significa que o que é feito sem 
amor — ou que para realizá-lo a pessoa deixou de demonstrar amor e compaixão e de cuidar dos outros — são obras que de nada 
adiantam; são uma perda de tempo, obras vãs e inúteis, que aos Meus olhos equivalem a palavras ociosas pelas quais vocês hão de 
prestar contas. 
 106. “De nada adianta” significa que não vai ser de valia alguma. Talvez achem que no final a sua pressa e velocidade, e a 
sua falta de amabilidade e consideração pelos outros vai ser justificada, mas não vai. O fim não vai justificar os meios. Podem 
correr pela vida “fazendo as coisas”, mas se não dispensarem tempo para cuidarem das pessoas, amá-las e Me representarem para 
elas, e até mesmo adiarem os seus compromissos mais importantes para demonstrarem interesse pelas pessoas com quem 
convivem e pelas necessidades delas, vocês falharam.  
 107. Quero agradecer-lhes por serem servos tão fiéis, pois sei que muitos de vocês fazem serviços importantes para Mim 
e cumprem deveres importantes para o Reino. Mas, por mais importante que seja ser um servo fiel, não está acima dos dois 
primeiros mandamentos. As suas duas maiores prioridades são: Me amar e amar os outros. Não importa o que tenham marcado na 
sua lista de afazeres, deveriam sempre imaginar que, acima da prioridade número um está escrito duas tarefas a mais: Amar a Mim 
e aos outros. Se cumprir a sua prioridade número um sem cumprir essas duas outras significa que na realidade só fez a terceira 
coisa mais importante, o que não basta. Para Mim isso é fracassar. 
 108. Nada vai compensar a falta de amor. Nenhuma obra que você faça vai justificar não ter dado atenção às pessoas ao seu 
redor. Nenhuma tarefa é importante demais para Eu lhe dizer que não tem problema você ter tratado os outros rudemente, sendo 
grosseiro ou como se estivessem atrapalhando os seus planos. E como não é possível compensar a falta de amor, se quer que a sua 
vida valha algo no outro mundo, a única coisa que pode fazer é demonstrar amor. Amor é vida. Amor é a única maneira de se 
viver. O maior destes é o amor. 
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