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179. Seguem-se trechos
variados de diversas profecias
que ajudarão a ampliar o seu
conhecimento geral sobre o as-
sunto. Estes trechos não estão in-
ter-relacionados nem apresentados
em ordem de importância ou priori-
dade. Considerem cada um uma pe-
quena jóia que oferece mais expli-
cações sobre o assunto; nenhuma
delas, no entanto, revela o quadro
inteiro. Espero que sejam edifican-
tes, e que sirvam para orientá-los e
encorajá-los.

Peça ao Senhor para
passar por cima de

suas opiniões, mesmo
que tenha certeza
que estão corretas

180. (Jesus fala:) Mesmo que
pense que as suas opiniões estão
certas e provavelmente dentro da
Minha vontade, é melhor pedir-Me
para suplantá-las. Peça-Me para re-
tirá-las e suplantá-las com as Mi-
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nhas Palavras, pois assim poderá ter certeza de
que não só recebe uma confirmação sobre a sua
impressão ou opinião, mas que coloca-se numa
posição de receber os Meus pequenos ajustes
aos seus pensamentos. Muitas vezes guio os
seus pensamentos para que suas opiniões coa-
dunem com a Minha vontade. Se, porém, abrir
mão deles completamente antes de Me consul-
tar, posso ajudar a colocar todos os detalhes
em ordem e preencher as lacunas, as coisas nas
quais você não tinha pensado. Portanto, mes-
mo que tenha certeza que a sua opinião está
certa, é bom vir a Mim sem pensamentos própri-
os. (Fim da mensagem de Jesus.)

Quanto mais rápido consultamos
o Senhor, mais fácil a

vida se torna

181. (Jesus fala:) Obrigado, Meu amor, por
perguntar-Me as coisas. Fico feliz em responder.
Nunca me canso das suas perguntas. Você tem o
tempo, a força e a fé para perguntar, de modo que
estou mais do que disposto a lhe dar as respostas.

182. Sei que você acha que perguntou com
a motivação errada, porque sente-se guiada
nesse sentido e sabe que não vai conseguir ter
paz até que Eu lhe dê o conselho e as respostas
que precisa. Considera a sua motivação um tan-
to quanto egoísta, pelo fato de não ser que está
querendo tanto saber a Minha perspectiva, mas
sim querendo alívio do desencorajamento, do
sentimento de culpa e da tristeza que sentia.
Mas precisa entender que muitas pessoas re-
cusam-se a recorrer a Mim em busca de respos-
tas porque acham que tem o dever de carregar o
fardo, de pagar por seus pecados através do
sofrimento.

183. Muita gente abre mão da paz que po-
deria ter porque não pergunta e não ouve. Não
estão dispostas a serem fracas. Tentam ser for-
tes com a sua própria força. Então, apesar de
você precisar dessas respostas para si e para
outros, ainda assim conto isso como justiça,
porque você seguiu pelo caminho fácil que foi
o de perguntar, em vez de se virar sozinha.

184. As pessoas entendem o princípio de

Me ouvir e deixar-Me pastoreá-las. Elas acre-
ditam e querem isso. Mas têm que aprender que
precisam deixar de lado as suas reações e ten-
dências farisaicas de carregarem o fardo e so-
frerem pela situação. Elas precisam aceitar a ver-
dade e deixar-Me mudar o seu modo de pensar,
de modo que entendam que é certo, não errado,
Me perguntarem e Me deixarem facilitar as coi-
sas. Não é errado querer que Eu facilite e alivie
as batalhas na vida de alguém para a pessoa
poder ter uma vida mais tranqüila. Puxa, se os
Meus filhos entendessem que quanto mais rá-
pido Me buscam, mais fácil fica a vida! Pergun-
tar-Me tudo e aceitar e seguir os conselhos que
dou é o segredo para vivenciar a realidade da
promessa que fiz de que o Meu jugo é suave e o
Meu fardo é leve. (Fim da mensagem de Jesus.)

Uma lição sobre idéias
preconcebidas

185. (Jesus fala:) Obrigado, doce amante,
por estar disposta a orar sobre esse assunto. Sei
que você não gosta muito de orar sobre proble-
mas desse tipo, principalmente se já tem uma
opinião própria. Mas não se preocupe, pois hon-
rarei a sua oração e submissão. Suplantarei suas
opiniões e emoções com as Minhas Palavras.
Apagarei de sua memória por agora tudo o que já
aconteceu. Você será como um pequeno vaso de
cerâmica vazio e humilde, lascado e feio, mas exa-
tamente o que preciso para comportar a Minha
água. Então não se preocupe nem tenha medo de
influenciar a mensagem.

186. Alguém precisa orar sobre isso e você
é a pessoa mais disponível no momento. Você
entende melhor a complexidade da situação, e o
que considera — erroneamente — “idéias pre-
concebidas” ou “opiniões pessoais”, em
muitos casos são apenas o fato de que entende
o problema e como ele se manifesta. O Inimigo
gostaria de fazê-la sentir-se incapaz e desquali-
ficada para Me ouvir sobre essa questão, pelo
fato de conhecer os problemas e estar pessoal-
mente envolvida na questão, mas isso é uma
mentira. Enquanto fizer o que tem feito, que é
pedir-Me submissão, buscando-Me desespe-
rada para não deixar os seus pensamentos in-
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fluenciarem a questão, posso utilizar o seu co-
nhecimento para Minha vantagem, pois você
estará mais fervorosa em busca das respostas,
mais disposta a transmitir a mensagem comple-
ta, e mais ciente do quanto esse conselho é ne-
cessário.

187. Então não precisa se preocupar. Pode
simplesmente relaxar e desfrutar, observando-Me
revelar os mistérios. Você é uma mera serva, um
robô e um canal. Isso não é difícil, é? Eu te amo,
Minha querida. Obrigado por orar e se abrir Comi-
go. Eu farei o resto. (Fim da mensagem de  Jesus.)

Conselho sobre receber
respostas específicas

188. (Mamãe:) Quando Peter e eu estáva-
mos viajando juntos, ele teve que cuidar de um
negócio urgente por algumas horas. Eu não es-
tava a fim de acompanhá-lo, então fiquei no quar-
to do hotel descansando. Peter demorou um
pouco e, enquanto ele estava fora, precisei fa-
zer um interurbano do quarto, mas não conse-
guia. Eu estava discando errado e não conse-
guia completar a ligação, mas não sabia o que
tinha feito de errado. Tentei pedir ao Senhor
para me dizer em profecia, mas não recebi uma
resposta específica. O Senhor deu a seguinte
explicação ao fato de eu não ter recebido a res-
posta que pedi. Deu também alguns conselhos
sobre o que fazer quando quiser receber instru-
ções específicas através de profecia, mas não
receber nada.

189. (Jesus fala:) Fique quieta ouvindo e
falarei. Eu lhe darei as orientações específicas
quando você precisar. Não vou deixar de guiá-la
e responder-lhe. Se a princípio não receber nada,
continue esperando. Faça-Me outras pergun-
tas. Pense em perguntas que vão Me levar a lhe
dar a resposta específica que precisa. Não que
Eu não saiba a resposta ou não possa lhe dar,
mas se não estiver acostumada a receber ins-
truções específicas, talvez precise trabalhar um
pouco a sua fé numa certa área para poder abrir
o seu canal para receber a resposta.

190. Por exemplo, no caso do telefonema,
se estiver fazendo uma pergunta genérica, tipo,

“Senhor, o que estou fazendo de errado?”, tal-
vez seja ampla demais para receber uma respos-
ta específica. Mas se me perguntar: “Senhor, a
quem posso pedir para me ajudar a fazer esta
ligação?” ou “Onde posso encontrar instruções
para interurbanos?” então Eu poderia lhe dar
informações mais específicas sobre como obter
o auxílio necessário.

191. Mas não se preocupe. Eu permiti essa
situação e a estou ensinando passo a passo. Não
que você seja um canal ruim ou que não consiga
receber profecias de Mim, mas são muitos os fato-
res envolvidos, e às vezes sei que é até melhor você
aprender pelo caminho da paciência. Não desani-
me por causa do seu dom de profecia, pois fico feliz
em vê-la exercitá-lo fielmente.  Continuarei ajudan-
do-a, fortalecendo-a e dando-lhe o que precisa.

192. Se às vezes não recebe as coisas direi-
to, ou os detalhes que precisa, tenha paciência,
continue confiando, sabendo que faço todas as
coisas bem. Siga em frente com fé, orando e ou-
vindo, e continuarei fortalecendo e guiando você
a cada passo. (Fim da mensagem de Jesus.)

O primeiro passo é receber o dom

193. (Jesus fala:) O dom de profecia é sim-
plesmente isso, um dom. Eu não dou esse precio-
so dom apenas aos que acham que o merecem ou
que fizeram grandes obras para merecê-lo. Dou
este dom a cada um dos Meus filhos, a todos que
Me pedirem. Para receber este dom a pessoa não
precisa andar pertinho de Mim, seguir diligente-
mente a minha Palavra nem absorver profunda-
mente as coisas do Meu Espírito. Dou o dom para
todos os que Me pedem. Não lanço ninguém fora,
pois é um dom necessário para a sobrevivência de
todos os Meus filhos nos dias de hoje.

194. Existe, porém, uma diferença entre
aqueles que simplesmente tem o dom de profe-
cia e aqueles que são canais bons, nítidos e de
confiança. Receber o dom de profecia é o pri-
meiro passo, mas é preciso um pouco de esfor-
ço espiritual para certificar-se de receber as
Minhas Palavras nitidamente sem interferência
nem obstáculos do Inimigo. É preciso empenhar-
se em ser submisso e obediente à Minha Pala-
vra; ficar desesperado Comigo, perto de Mim e
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ter a fé para puxar as Minhas sementes. Essa fé
advém da Minha Palavra. Dou o dom de profe-
cia a todos, mas é preciso empenhar-se para ter
experiência na utilização do mesmo, e também
para certificar-se de ser um canal nítido e sem
obstruções e assim permanecer.

195. Não existe garantia automática de que
receberá Minhas mensagens clara e perfeitamen-
te, sem esforço algum e sem interferência do Ini-
migo assim que receber o dom de profecia. É pre-
ciso orar por submissão, fervor, concentração e
contra os ataques do Inimigo. Também é preciso
fazer o necessário no plano físico, o que Eu lhe
pedir para fazer. Se tiver pecado no seu coração,
ou se não estiver fazendo o que lhe mostro para
fazer na sua vida, será difícil Me consultar com fé,
totalmente aberto e pronto para receber as Mi-
nhas sementes.

196. Por isso é preciso manter-se desim-
pedido das armadilhas do mundo e dos embara-
ços do Sistema para poder ter um canal nítido.
Precisa também vir diante de Mim em submis-
são e humildade, com fervor, com fé de que vou
atender, e atenderei. Se estiver no espírito cer-
to, reivindicando as Minhas promessas e fa-
zendo a Minha vontade, pode ter certeza que
falarei com você. As palavras que receber serão
Palavras Minhas, fresquinhas do Céu. (Fim da
mensagem de Jesus.)

Traga um vaso vazio

197. (Jesus fala:) Quando vier a Mim para
ouvir o que quero lhe dizer de modo a orientá-lo
e guiá-lo, encorajá-lo e fortalecê-lo, venha com
um vaso vazio. Precisa pedir-Me para tirar a sua
vontade própria, seu jeito de fazer as coisas,
aquilo que quer e até mesmo os seus desejos.
Precisa vir diante de Mim com o copo vazio,
assim quando Eu enchê-lo com a Minha água,
serão águas puras. Mas quando vir com um
copo cheio pela metade dos seus próprios de-
sejos e opiniões, as palavras que Eu derramar
se misturarão com o que você quer que Eu diga.

198. Venha a Mim vazio, sedento, aberto e
disposto. Venha a Mim com o coração e a mente
abertos, com o espírito aberto, sem nada de si
próprio, do seu jeito de agir, do que deseja, do

que gosta e do que quer, para que Eu possa
falar com você clara e majestosamente, na ple-
nitude do Meu Espírito, e assim lhe dar a verda-
de que desejo lhe dar. Venha a Mim dessa for-
ma, para que não esteja misturado, maculado
ou “temperado” com a sua própria vontade, seu
jeito ou seu espírito, pois desejo que seja um
canal nítido que Eu possa usar.

199. Mas não tema nem se sinta culpado se
tiver um pouco da sua água dentro do copo, pois
com o tempo aprenderá a Me buscar vazio, to-
talmente aberto, preparado e pronto para que
Eu possa derramar abundantemente.

200. Meus pastores, não sejam duros com
aqueles que misturam um pouco da sua própria
água junto com as águas da Palavra de Deus,
pois estão aprendendo. Julguem reto juízo, pois
se for inofensivo, se não prejudicar, se não ma-
goar e não confundir é apenas uma pequena
mistura nas águas puras da Palavra de Deus.
Mas tratem de maneira clara e firme com aquele
que bloqueia o fluxo das Palavras de Deus e
profere as suas próprias palavras como se fos-
sem de Deus, prejudicando, confundindo e não
transmitindo as Palavras de Deus. Julguem com
sabedoria e oração. Não deixem de Me consul-
tar. Precisam vir a Mim e Me ouvir através de
profecia. Apresentem-Me as palavras e pergun-
tem-Me a respeito delas e Eu os guiarei e orien-
tarei. (Fim da mensagem de Jesus.)

Profecias breves não são
necessariamente sinal de que

o seu dom de profecia é infantil

201. (Ajudante espiritual fala:) Meu que-
rido, por favor, acredite que quando vai diante
do Senhor buscando desesperadamente as Suas
respostas, Ele não lhe dará nada maculado, seja
qual for a situação. Ele adora dar-lhe a verdade
clara, fresquinha e precisa. Ele não deixará de
atender ao clamor de um coração desesperado.
O fervor é o “sabonete” da pessoa que recebe
profecias, pois é o que limpa, espuma e “lava”
os antigos modos de pensar, as idéias precon-
cebidas. Ele esfrega os seus pensamentos e
deixa o seu canal reluzente como um cristal.

202. E também não avalie o seu dom com
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base na no volume de profecias que recebe, pois
esse é o padrão errado. Só porque o seu dom
não se manifesta em correntes fluentes de pala-
vras que enchem resmas e mais resmas de pa-
pel, não significa que seja um dom infantil. Um
dom infantil é quando a pessoa está apenas
começando e ainda não tem muita prática ou
não desenvolveu muitos músculos de profecia.

203. Você pode receber mensagens breves
— umas poucas linhas que sejam exatas, acerta-
das, diretas e específicas — que darão a resposta
que precisa e mais do que abrangerão a pergunta.
Se estiver em sintonia e receber respostas assim o
dia inteiro durante o seu trabalho, quando estiver
lendo relatórios, conversando com as pessoas,
falando ao telefone, redigindo mensagens, respon-
dendo alguma coisa, tentando decidir o que fazer
ou o que ler para a devoção, então está recebendo
bastante orientação celestial.

204. Mesmo que receba mensagens bre-
ves, não é um dom infantil, porque você o está
utilizando constante e habilidosamente, domi-
nando o uso dele, exercitando-o sempre que
pode, mesmo quando está recebendo apenas
mensagens breves. Essas mensagenzinhas so-
bre diversos assuntos durante o dia são sufici-
entes e, se estiver fazendo isso, então o seu
dom na verdade é bem forte e bem desenvolvi-
do.

205. Nem todas as respostas que o Senhor dá
cada vez que Lhe pergunta algo têm que ser o que
você considera profundas e grandes verdades es-
pirituais. Muitas vezes as Palavras dELe são sim-
ples, breves e diretas ao ponto. E lhe dizem exata-
mente o que precisa sobre muitas coisas práticas.

206. Quando, porém, Lhe faz uma pergunta
mais séria ou complicada, pedindo-Lhe mais do
que apenas respostas rápidas, não desanime se
ainda assim não receber respostas longas. O seu
canal foi feito sob medida para suprir suas ne-
cessidades de maneira perfeita, e é exatamente o
que você precisa. Apenas seja fiel em  receber e
acreditar no que recebe, confiando que o Senhor
lhe dará tudo o que precisa, e que é a Sua voz
perfeita e amorosa que está falando com você.
(Fim da mensagem do ajudante espiritual.)

Para alguém que tem dificuldades
em receber mensagens

através de profecia

207. (Jesus fala:) Eu Me comprazo em você,
pelo fato de estar aberto ao Meu Espírito, por
ficar fervoroso, por obedecer e vir diante de Mim
e Me consultar. Você tem sido fiel em Me consul-
tar repetidas vezes, em perguntar e perguntar, em
esperar e esperar, e continua fazendo isso, mes-
mo que não se sinta recompensado, mesmo
achando que não lhe dou muito. Gosto bastante
de vê-lo agir assim, e isso Me faz amá-lo ainda
mais, porque vejo como é sincero e fiel. Não é
que Eu não o ame ou não confie em você, nem
que você não é bom o suficiente para receber um
fluxo abundante das Minhas mensagens. Não
deve dar ouvidos às mentiras do Inimigo, pois
ele quer desencorajá-lo, puxá-lo para baixo e fazê-
lo sentir-se condenado e distante de Mim. Digo-
lhe, porém, que você está perto de Mim e que,
quer lhe dê muitas ou poucas palavras através
do seu canal, Eu o amo muito.

208. Não estou limitado por muitos ou por
poucos, e quer Eu opte por dar muitas palavras
através de você ou não, ainda assim são Minhas
palavras de vida e têm muito poder. Eu não optei
por lhe dar um canal aberto e mais amplo no
momento porque tenho outro trabalho reserva-
do para você. É por Minha causa que você não
recebe tanto quanto gostaria ou acha que de-
veria. Não é porque esteja falhando ou fazendo
algo errado. Eu é que estou causando isso.

209. Nem todas as pessoas podem ser ca-
nais abundantes, pois tenho outros trabalhos no
Meu Reino que precisam ser feitos. Nem todos
podem se sentar por horas para receberem men-
sagens, pois existem outras tarefas a serem fei-
tas. De modo que chamo alguns para receberem
como canais, e outros para realizarem outros tra-
balhos para Mim. Foi o que fiz com a Minha rai-
nha. Não permiti que ela recebesse tanto quanto
outros canais, não porque Eu não possa derra-
mar através dela, não porque ela não possa rece-
ber ou não tenha a fé para receber, mas porque
não posso deixá-la passar muito tempo receben-
do Minhas mensagens, pois preciso que faça
outras coisas para Mim.
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210. Dou à Minha rainha a versão mais
breve das mensagens, os resumos, as peque-
nas sentenças e parágrafos. E apesar dela de-
sejar cada vez mais, não lhe permiti isso, porque
ainda não é o melhor momento. O mesmo acon-
tece com você, Minha querida. Eu poderia abrir
mais o seu canal e derramar mais através de você.
Um dia isso acontecerá, mas por agora não de-
sejo que passe horas esforçando-se para rece-
ber longas mensagens. Receba apenas as bre-
ves, as sentenças, os parágrafos, a versão re-
sumida do que quero dizer através de você, quer
seja para o seu trabalho quer para outros ou
para a sua vida particular. Fique satisfeita com o
dom que lhe dei para hoje, e não deixe o Inimigo
mentir e roubar a sua alegria de Me servir.

211. Vou derramar em você da maneira que
sei ser melhor. Então não considere o tamanho
da mensagem ou a fluência, apenas receba e
confie que Eu sei exatamente o que lhe dar, quan-
to e quando. Você deveria lutar pela mensagem,
abrir o seu espírito e mente a Mim mas não se
preocupar caso não receba tanto quanto acha
que deveria receber. Se você receber apenas
uma ou duas frases e nada mais por um tempi-
nho, vá fazer os seus outros trabalhos e mais
tarde volte a Me perguntar. Mas não se preocu-
pe achando que estará falhando, porque derra-
marei através de você da maneira que Eu sei ser
melhor tanto para você como para o Meu traba-
lho.

212. O Inimigo gostaria de atrapalhá-lo e des-
motivá-lo de receber seja o que for. Ele sabe a luta
que é para você, então acha que se conseguir per-
suadi-lo a não exercitar o seu canal agora, se conse-
guir desprezá-lo e o seu dom de profecia, que você
desistirá de vez. Mas digo-lhe que lute, até mesmo
pelas pequenas mensagens, porque elas são pode-
rosas no Meu Espírito e exatamente o que quero
dar através de você. Não pode deixar o Inimigo
impedi-lo de receber uma palavra que seja, pois até
mesmo uma palavra da Minha parte é vivificadora.

213. Resista aos pensamentos que o Inimigo
usa para desencorajá-lo. Resista à tentação de dei-
xar de Me ouvir através de profecia e continue Me
consultando. Falarei com você, e receberá Minhas
mensagens. (Fim da mensagem de Jesus.)

Receber respostas inesperadas

214. (Jesus fala:) Às vezes, quando está
orando, você recebe uma mensagem que nem
pediu. Na verdade, às vezes pergunta uma coisa
mas recebe uma mensagem sobre um assunto
totalmente diferente! Isso não significa que te-
nha errado o alvo ou falhado, nem que seja um
canal ruim. Na realidade, significa que você é
um bom canal, um canal aberto que está dispos-
to a receber o que o Céu lhe enviar!

215. Às vezes quando o seu canal está aber-
to, outros ajudantes espirituais também vão
querer se manifestar e por algum motivo dar
uma mensagem. Eles vêem a oportunidade e
como têm algo importante a dizer, agarram a opor-
tunidade para falar-lhe. É bom e Eu permito isso
porque vejo que eles desejam falar, que o seu
canal está aberto e que está disposto a receber
o que lhe for dito.

216. Então, quando isso acontecer, não ache
que há algum problema ou que errou. Talvez
nem sempre receba a resposta que pediu na pri-
meira vez que orou, mas quando isso acontecer,
apenas ore novamente, ou quantas vezes for
preciso para receber as respostas que procura.
O Céu está repleto de ajudantes espirituais mais
do que dispostos a falar através do seu canal
aberto. Então não fique surpreso se receber algo
completamente diferente do que esperava. Tudo
contribui juntamente para o bem, e uso o seu
canal aberto como uma oportunidade de dar uma
mensagem premente que sei que precisa rece-
ber. Portanto continue perguntando, e receberá
as respostas e orientações que precisa para a
sua situação. (Fim da mensagem de Jesus.)

Dar ao rei a honra e a
reverência devidas

217. (Jesus fala:) Ser sensível ao mundo
espiritual não garante que a pessoa receberá
algo de Mim. Projetei e dotei algumas pessoas
para serem mais sensíveis ao plano espiritual.
Mas até mesmo os canais sensíveis precisam
se certificar de ficarem perto de Mim e deixarem
suas próprias idéias, sentimentos e pensamen-
tos, para poderem receber as Minhas Palavras.
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218. Já expliquei em muitas mensagens os
requisitos para terem certeza de que o que os
Meus filhos recebem do plano espiritual é limpo
e proveniente da fonte pura de água viva. Sempre
que algum dos Meus filhos se desvia dessas di-
retrizes, seja por orgulho ou por deixar de passar
tempo Comigo e lendo a Palavra, aquilo que re-
cebe pode ser facilmente influenciado ou por suas
próprias opiniões ou pelas opiniões de outros.

219. Você pergunta então: “Como vou ter
certeza de que o que recebo provém do Senhor?”
Minha resposta é bem simples: No temor do
Senhor há forte confiança. Enquanto estiver
desesperado para obter Minhas respostas e não
apoiar-se no seu próprio entendimento, pode
ter certeza de que sempre que clamar a Mim em
busca de respostas, Eu lhe responderei.

220. Como está escrito: “O temor do Se-
nhor é o princípio da sabedoria.” Sempre que
tiver que tomar decisões e Me ouvir, a primeira
coisa a fazer é parar tudo e vir diante de Mim.
Precisa fazer reverência no espírito e prostrar-se
para demonstrar sua reverência e respeito. É pre-
ciso que as Minhas noivas que desejam sugar as
Minhas sementes e receber as Minhas Palavras
não só Me dêem o amor que mereço pelo fato de
ser seu Marido, mas também que Me reverenci-
em e honrem pelo fato de ser seu Senhor e Rei.

221. Não significa que quero que vocês, Meus
amores, amigos e noivas, tenham que vir diante
de Mim com temor e tremor, com medo de come-
terem um erro e receberem uma mensagem errada,
ou com medo de que Eu não lhes conceda os seus
pedidos ou que não fale com vocês. Prometi que
sempre que clamarem a Mim, Eu responderei, e o
que ouvirem será a Minha voz. Enquanto Me pe-
direm sinceramente para guiá-los, orientá-los e fa-
lar-lhes, não precisam recear ou se preocupar
achando que vão estar no canal errado.

222. Mas, para o seu próprio bem e para
que o seu coração não os condene, e também
para que o Maligno não possa acusá-los e con-
dená-los, precisam deixar de lado toda a familia-
ridade e tomarem tempo para Me reverenciarem
e adorarem, entregando-me completamente o
seu coração e pensamentos.

223. Não leva muito tempo para fazer isso.
Pode ser feito a qualquer hora e em qualquer

lugar. Como o seu Pai David lhes ensinou, é
algo que deveriam fazer o tempo todo, não im-
porta o que mais estejam fazendo ou o que este-
ja acontecendo. É uma questão do coração. Pre-
cisam reverenciar o Rei e certificarem-se de pôr
de lado seus próprios pensamentos e desejos.
Isso deve ser feito para seu próprio benefício e
o de outros. Quando toma um tempo no cora-
ção e no espírito para vir diante do Meu trono e
prostrar-se diante de Mim em reverência, amor,
honra e respeito, o Maligno não tem condições
de dar um passo sequer para acusá-lo — nem
você nem outros — de que a mensagem que
recebeu não proveio de Mim ou que foi apenas
os seus próprios pensamentos e idéias.

224. Por esse motivo, peço-lhes, amados ca-
nais, que façam todo o possível para manterem
uma conexão forte Comigo quando estão orando,
recebendo profecias e Me ouvindo, e não permi-
tam que este tempo seja interrompido ou cortado.
Deixem bem claro para outros que esse tempo não
pode ser interrompido. Coloquem um cartaz expli-
cando que não podem ser incomodados, e sejam
fiéis em desligar o telefone. Que sirva de testemu-
nho a Mim, a outros e até mesmo ao Inimigo que
não consideram nada mais importante do que o
seu tempo no templo e Me ouvindo.

225. Amados, levem esse tempo a sério. É um
privilégio e uma bênção incrível poder entrar nos
átrios do Céu e ter uma audiência com o Rei dos
reis. É uma honra maravilhosa ser escolhido para
ser a Minha Noiva íntima e ser chamado para ir ao
Meu leito de amor receber Minhas sementes dou-
radas. Por favor, não fiquem tão acostumados com
os privilégios que deixem de Me conceder a honra
e o respeito que Me são devidos.

226. Tomar tempo para fortalecer a conexão
e reverenciar a Mim, o seu Rei, é um testemunho.
É um testemunho para aqueles que estão com
vocês e também para si mesmos, de que não estão
apoiando-se no seu próprio entendimento, mas
sim verdadeiramente Me honrando, amando e tão
desesperados pelas respostas que estão dispos-
tos a parar tudo o mais, olharem para Mim e Me
ouvirem de todo o coração, alma e entendimento.
É um testemunho até mesmo para o Inimigo de
que estão se entregando a Mim totalmente, ren-
dendo-se completamente no espírito e em verda-
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de. É um testemunho de que não vão dar lugar a
nada que não provenha de Mim. Mais uma vez,
como está escrito: “Buscar-Me-eis, e Me encon-
trareis, quando Me buscardes de todo o vosso
coração”. (Fim da mensagem de Jesus.)

Estar em oração durante
os momentos de folga

227. (Jesus fala:) Ouvir-me em profecia é
uma parte integral de estar em estado de ora-
ção. Mesmo depois que comungaram Comigo,
que oraram e fizeram os seus planos comuni-
cando-se Comigo, ainda é vital que dêem um
passo a mais e ouçam-Me em profecia a respei-
to desses planos. Geralmente é melhor Me ou-
vir antes de finalizarem os planos. Mas se não
fizerem isso, deveriam então pelo menos Me
ouvir para darem uma última conferida, para re-
ceberem a luz verde, a Minha aprovação.

228. Seria bom aplicarem a norma de “per-
guntar-Me tudo” às suas atividades em seus mo-
mentos de folga, como fazem com o trabalho e o
ministério. Dessa forma terão a Minha bênção
completa, aprenderão lições durante esse proces-
so e evitarão problemas e imprevistos. Por exem-
plo, se vão sair no dia em família, é prudente acon-
selharem-se Comigo e obterem Minha aprovação.
Além de lhes dar a Minha bênção e permissão
para fazerem um passeio, posso também avisá-los
para estarem em oração, tomarem cuidado, preca-
verem-se e manterem os olhos em Mim. Se Me
ouvirem em profecia antes de irem, também os aju-
dará a irem mais devagar e assim ficarem mais em
sintonia com os Meus avisos. Estou lhes ensi-
nando cada vez mais sobre estarem em oração —
o âmbito geral da oração. Não basta apenas ouvir
os Meus avisos gerais ou Me reconhecer orando
sobre o dia. Se você quer ser uma pessoa que
anda em oração, precisa adquirir o hábito de cons-
tantemente Me perguntar e ouvir a Minha voz
através de profecia.

229. Algumas das Minhas queridas noivas não
têm o hábito de Me buscar ou de estar em sintonia
Comigo nos assuntos que não são relacionados ao
seu trabalho, e principalmente quando se trata de
atividades de lazer nos seus momentos de folga.
Algumas têm o mau hábito ou a atitude de “bate-

rem o ponto”, de não quererem ser colocadas num
molde nem incomodadas quando estão se descon-
traindo. Essa atitude pode ser de resistência ou até
mesmo de rebeldia, de não querer ser muito “espiri-
tual” durante as folgas ou momentos de descanso.
Em alguns casos, são resquícios de hábitos rebel-
des da juventude. Não querem ser incomodados
nem sentirem-se restringidos.

230. Existem ocasiões quando tenho que
permitir pequenos erros e revezes para chamar
a sua atenção, porque durante os seus momen-
tos de folga não são muito bem supervisiona-
dos. Por causa disso, muitos não ficam tão aber-
tos a lembretes por parte de outras pessoas nem
querem que as pessoas “se metam na sua vida”
quando estão “relaxando”. Não é que sejam obs-
tinados e resistam ao conselho ou que tentem
propositadamente não orar ou ficarem fora de
sintonia ou tolos, mas precisam abrir mão do es-
pírito independente que os faz querer tirar umas
pequenas “férias” das suas responsabilidades e
da necessidade de andarem em oração, sempre
vigilantes e apoiando-se completamente de Mim.

231. Não só é uma boa lição prática Me ouvir
cada vez antes de saírem, mas também é vital para
terem um resultado positivo na sua atividade ou
passeio. Mesmo que tenham certeza que estão
fazendo a Minha vontade, se não buscarem con-
firmação através da Minha voz, podem perder im-
portantes instruções, lembretes ou outros deta-
lhes que poderiam concretizar ou arruinar os seus
planos. Quando Me ouvirem em profecia, recebe-
rão as Minhas promessas de proteção. Depois, se
continuarem em oração, indo devagar e aconse-
lhando-se com outros, ouvindo os seus ajudan-
tes espirituais, posso então manifestar-Me atra-
vés de lembretes, pressentimentos e orientações
que os ajudarão a continuar num espírito de ora-
ção e cautela, o que por sua vez os ajudará a evitar
revezes, perigos, acidentes e mil e um tipos de
problemas. ( Fim da mensagem de Jesus.)

Esforce-se por ficar em sintonia

232. (Jesus fala:) Como Eu já disse, rece-
ber coisas de Mim é bem semelhante a sintoni-
zar num canal de rádio. Eu não só transmito o
tempo todo, mas em muitos canais simultanea-
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mente, falando sobre todos os assuntos imagi-
náveis — diálogos, dramas, seminários, músi-
ca, ciências e mil e um outros tipos de informa-
ções — como nas rádios terrenas. Parte da res-
ponsabilidade dos receptores, principalmente
dos que têm experiência, não é só receber algo,
mas também escolher um canal dentre os mui-
tos existentes. É como surfar na supervia de
informação Celestial. Você poderia passar ho-
ras selecionando mil e um tipos de coisas, pu-
lando de uma para outra. Mas, mesmo que sai-
ba surfar, pode não ser muito eficaz se não acer-
tar o alvo necessário e ficar ali surfando sem um
propósito específico, sem direção ou objetivo.

233. Se realmente precisar de algo especí-
fico, então tem que pedir algo específico na sua
oração. Precisa ser bem específico ao pedir o
que quer receber em profecia, exatamente como
quando faz seus pedidos normais de oração pelo
que precisa ou quer que Eu faça. Caso contrá-
rio, vai ser como o cara que orou por um carro,
qualquer calhambeque, e foi exatamente o que
ele ganhou: um calhambeque.

234. Se estiver orando por alguém, quanto
mais específico for o pedido, mais específica
será a mensagem que receberá. Se não souber
pelo que orar, poderia começar dizendo: “O que
esta pessoa está precisando? Tem algo que a
alimentaria mais neste momento? Ela tem algu-
ma dúvida que precisa ser esclarecida? Está pas-
sando por alguma batalha sobre a qual Você
poderia dar uma palavra de encorajamento ou
consolo?

235. É preciso limpar a mente e o canal
para concentrar-se totalmente na pessoa ou no
assunto da oração. É preciso concentrar-se to-
talmente nisso para não ficar entrando e saindo
de diferentes canais. Se a mente da pessoa va-
gar enquanto está Me ouvindo, e começar a
pensar em outra coisa, ela pode começar a rece-
ber uma mensagem sobre aquilo em que estava
pensando. Ambas as mensagens serão verda-
deiras, mas quando forem colocadas juntas no
mesmo texto será confuso.

236. Se passar um tempinho a mais de ante-
mão orando pela pessoa ou situação, isso o aju-
dará a realmente entrar no espírito e sintonizar
no canal certo, pois estará enchendo sua mente

e coração com o assunto. Fazer isso cria um vá-
cuo e um forte poder de sucção, bem como uma
sintonia fina. (Fim da mensagem de Jesus.)

É a reputação dEle, não a nossa!

237. (Jesus fala:) Essas Palavras são Mi-
nhas, não suas. É a Minha reputação que está
em jogo, não a sua. Eu dou o que dou, digo o
que digo e faço o que faço.

238. As Minhas Palavras nem sempre vão agra-
dar a todos. Mesmo quando estava na Terra, as Mi-
nhas Palavras ofendiam a muitos. Meus duros dis-
cursos até fizeram com que alguns que seguiam de
perto partissem. Eram as Minhas Palavras, entretan-
to, e as falei. Alguns que seguiam partiram porque
não entenderam; viram as coisas com seus olhos e
compreensão natural, em vez de no espírito. Não
entendiam com o entendimento de Deus, mas em
vez disso viram, escutaram e compreenderam com
os olhos, ouvidos e mente do homem. Porém, aque-
les que tiveram fé e acreditaram, mesmo não enten-
dendo, foram recompensados, e foram os que Me
seguiram mais fielmente e de perto.

239. As Minhas Palavras nem sempre são
fáceis ou compreensíveis. A mente do homem nem
sempre consegue entender as coisas do Espírito.
Mas não lhes cabe se preocuparem com isso. Vo-
cês só têm que ser fiéis para pedir, buscar e bater;
e Eu serei fiel em derramar, responder e dar o que
quero lhes dar. (Fim da mensagem de Jesus.)

Peça e receba o dom
da interpretação

240. (Jesus fala:) Meu amor, a maneira mais
fácil e segura de descobrir o que estou dizendo
numa profecia, ou remover quaisquer perguntas
da sua cabeça sobre uma possível contradição é
Me apresentar a pergunta novamente e voltar a
Me perguntar. Eu lhe responderei. Talvez até lhe
diga que não ouviu corretamente da primeira vez
que recebeu Minha mensagem. Talvez queira que
você mude uma ou duas palavras que esclarece-
rão mais o conceito e a Minha mensagem.

241. É importante que qualquer um que seja
o responsável em interpretar uma profecia ou
buscar orientação nela mantenha uma mente aber-
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ta. Você precisa ler as profecias que vai interpretar
com cuidado e Me pedir para esclarecer tudo. Pos-
so fazer muito para limpar a sua mente, ajudá-lo a
entender uma profecia e lhe dar a sabedoria ne-
cessária para compreender o que estou dizendo.

242. Mas posso lhe mostrar quando Me pe-
dir mais detalhes e explicação em profecia, o
que é ainda mais importante do que esses aspec-
tos de interpretação. Algo crucial se quiser in-
terpretar e implementar as palavras que dou de
modo sábio e correto é estar disposto a Me pedir
para lhe falar mais em profecia sobre qualquer
coisa que não estiver clara. Se você sentir a me-
nor hesitação de que não entende completamen-
te, ou se há alguma preocupação de que você
talvez não esteja compreendendo bem as Minhas
Palavras, pode simplesmente Me pedir para vol-
tar a lhe falar em profecia o que Eu queria dizer.

243. O dom de interpretação da Minha pa-
lavra de profecia não é apenas um dom de sabe-
doria, compreensão e fé, mas também um dom
de paciência e petição. As pessoas que enten-
dem e interpretam melhor os mistérios de profe-
cia são as que estão mais dispostas a Me per-
guntar repetidamente, se for necessário! É mui-
to mais sábio Me perguntar do que se apoiar na
sua própria sabedoria ou pensamentos, ou pre-
sumir que entende. É sempre muito mais segu-
ro, melhor e mais esperto perguntar, se certificar
e receber a minha palavra de confirmação em
profecia se houver alguma dúvida ou pergunta
quanto ao significado completo da mensagem.

244. Às vezes as pessoas não entendem uma
profecia porque já se decidiram quanto a uma
situação. Outras vezes simplesmente querem
que as questões estejam mais definidas: que
estejam em preto e branco em vez de cinza. Ou-
tras vezes pode haver uma verdadeira abertura
e fome pela Minha vontade, no entanto a ques-
tão é obscurecida do seu entendimento porque
estou falando em mistérios.

245. Lembre-se que a interpretação é um dom,
e você deveria orar por esse dom e Me pedir a sabe-
doria necessária para implementar e seguir as
Palavras que dou. Peça-Me para ajudar-lhe a enten-
der as nuanças, as orientações, as leves sombras
de significado, as pequenas sutilezas da Minha voz
e a Minha vontade. Porque Eu posso dizer: “Fa-

çam!” e posso dizer: “Façam”. Pode ser dito de duas
maneiras diferentes, dependendo do Meu tom de
voz, da Minha intensidade, quer esteja ordenando
ou dando permissão. Entender a Minha voz é um
assunto bem complexo e vocês, portanto, deveri-
am orar pelo dom de interpretação.

246. Quero que todos os Meus filhos peçam o
dom de interpretação. É muitíssimo importante e
estou disposto a dá-lo a qualquer um que peça.
Alguns exercitarão esse dom mais que outros, de-
vido à necessidade e aos seus deveres ou ministé-
rio, bem como sua fome pessoal e desejo de melho-
rar no entendimento de profecia, de modo que nem
todos terão o mesmo nível ou qualidade do dom.
Mas qualquer um que pedir pode recebê-lo.

247. Quando você está orando para interpre-
tar corretamente uma profecia, se houver uma
porção, uma frase, um parágrafo ou até algumas
palavras que não lhe são claras, sei que é tentado
a simplesmente apagar ou desconsiderar essas
partes da mensagem. Se fizer isso, porém, pode
estar perdendo a parte mais importante da mensa-
gem. Talvez esteja perdendo o espírito da coisa, a
mensagem principal, o equilíbrio ou a explicação
necessária. Não deixe os mistérios do Meu Espíri-
to e das Minhas Palavras intimidarem-no, pergun-
te de novo e Eu lhe explicarei todas essas coisas.
Adoro responder às suas perguntas. Adoro estar
à sua disposição. Sou inclusive o seu servo, gui-
ando-o a toda a verdade, pois o amo e quero lhe
ensinar. (Fim da mensagem de Jesus.)

Manter o respeito pelas
Palavras do Senhor ao

buscar esclarecimentos

248. (Jesus fala:) O dom de profecia de cada
um é algo muito tenro, pessoal e delicado. Se
você, então, por qualquer razão, precisar per-
guntar a alguém sobre uma profecia que rece-
beu, é muito importante fazer isso com uma ati-
tude de respeito pelas palavras que dei.

249. Essas palavras são preciosas, santas
e inestimáveis. São pérolas sem preço, amor
desmedido, o Meu Espírito personificado em
palavras. Elas são, como o seu David disse: o
vento selvagem do Espírito, capturado em pala-
vras para vocês abraçarem. Elas são místicas,
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especiais e mágicas; têm poder. Dão-lhes o Meu
amor na unção que lhes conferem quando as
recebem e seguem. Elas são a Minha dádiva de
amor para vocês e, por isso, qualquer um que
fale sobre essas palavras, que as discuta ou
que peça ao recebedor sobre elas deve fazê-lo
numa atitude de respeito. Não por aquele que
as recebeu mas respeito por Mim, pois são, na
verdade, as Minhas palavras.

250. Às vezes é fácil esquecer que a profecia
é a Palavra divina. Vocês agora a vêem cada dia.
Estão perto dela, a sentem e vêem, reviram-na em
suas mãos e a examinam. Mas é algo tão especial,
maravilhoso e fantástico que Eu possa falar com
vocês, que eu possa colocar palavras na sua boca
e que vocês possam entendê-las, estender a mão
para o espírito e puxá-las para o seu coração e
depois dar-lhes voz, de modo que saem da sua
boca. É um milagre, um milagre infindável.

251. Quero que se lembrem disso ao falar
delas. Quando perguntarem-se uns aos outros
sobre elas, por favor o façam tendo em mente
que dei a mensagem dessa maneira para Me co-
nhecerem dessa forma. Orem desesperadamen-
te para não perderem a reverência, a admiração
e o respeito que as Minhas Palavras merecem.
Busquem-Me desesperadamente para que esse
dom precioso não vire algo trivial para vocês,
mas que vejam continuamente as Palavras que
lhes dou como o milagre incrivelmente maravi-
lhoso e tremendo que são. Lembre-se que dei a
Minha vida para poder estar perto de você, e
essa é uma das muitas maneiras de demonstrar
o Meu amor por você.

252. Assim, quando falarem das palavras,
se lembrarão da magnificência delas — até
mesmo das Minhas pequenas respostas — e
continuarão tendo aquela alegria, ternura, res-
peito e perspectiva renovada em relação a elas.
Vocês continuarão inocentes como a criança que
vê uma maravilha da natureza pela primeira vez.
Continuarão tendo o amor pela Minha Palavra
que quero que tenham e as suas conversas so-
bre a Palavra serão cheias de amor, ternura e
gentis, tratável, como o Meu Espírito. Eu amo
vocês e anseio derramar mais a vocês, e o farei,
à medida que ficarem abertos para Mim. (Fim
da mensagem de Jesus.)

Um processo passo a passo

253. (Jesus fala:) Às vezes trabalho junto com
Meus filhos, guiando-os pelo caminho de sua esco-
lha, acima de tudo, para lhes mostrar que não é a
melhor opção. Quando vêem que não é a melhor
escolha, procuram o próximo passo, as opções, e
então posso guiá-los ao próximo passo. De certo
modo é como fazer compras: você vai a todas as
lojas e procura o melhor preço, a melhor compra, a
mais econômica e que supre as suas necessidades.

254. Às vezes opto por guiar Meus filhos
desta maneira em profecia. Eu lhes deixo explo-
rar todas as opções em oração Comigo, e depois
os guio passo a passo à melhor delas, ao melhor
negócio para eles pessoalmente. Assim, quando
vêem a melhor escolha, o melhor negócio, ficam
felizes e sabem que é a Minha perfeita vontade. É
uma lição sobre voltar a Me buscar muitas vezes
em oração sobre algo e não parar de me pedir
mais informações e orientações, mais da Minha
vontade, até encontrar a Minha perfeita vontade
e a melhor solução para a sua situação.

255. Quando descobrir um pouquinho de
informação, volte a Me perguntar sobre ele.
Peça o Meu conselho e orientação, e depois
siga-o. Quando chegar a uma porta a que estou
guiando, ande através dela em fé e depois volte
a Me procurar e Me peça mais orientação. Per-
gunte o que fazer a seguir, se deve seguir por
aquela porta ou se tenho outra para você.

256. Oração e profecia é um processo a
ser percorrido passo a passo de modo a encon-
trar a Minha perfeita vontade para cada situa-
ção. Eu muitas vezes não dou a resposta ou o
quadro completo todo de uma vez mas sim pas-
so a passo, porque existem outros fatores que
precisam entrar na equação primeiro, outras es-
colhas no processo que precisam ser feitas. Por
isso, é importante não se desencorajar se algo
não parecer funcionar, mas, em vez disso, volte
a Me consultar. Pergunte-Me o que fazer a se-
guir, onde ir e como. Pergunte qual o próximo
passo, a próxima porta a atravessar, e Eu lhe
mostrarei.

257. Quando as coisas parecerem não fun-
cionar, você precisa perguntar que outros fato-
res entraram na jogada. É muito possível que
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outras circunstâncias surgiram depois da sua
oração que talvez tenham influenciado a dire-
ção em que queria guiá-lo. Alguma decisão foi
tomada ou alguma direção foi tomada por causa
de fatores que você desconhece, situações so-
bre as quais não tem controle.

258. Posso mudar o plano ou a direção por
muitas razões; e o que antes lhe disse para fa-
zer posso depois mudar e dizer para não fazer.
Posso precisar mudar a direção em que mandei
você seguir, e mandar-lhe mudar de rumo e reti-
ficar o caminho.

259. É importante os Meus filhos usarem
oração e profecia como um processo em que
caminham passo a passo para encontrarem a
Minha vontade e não se guiarem por apenas uma
mensagem em situações importantes, mas vol-
tarem a Me buscar para confirmarem a Minha
vontade. Eles deviam confirmar que estão no
caminho certo e seguindo na direção certa, e Eu
lhes mostrarei.

260. Vocês não deveriam parar de Me ouvir
temendo que vão receber algo errado, porque se
usarem oração e profecia como um plano em que
seguem passo a passo para encontrarem a Mi-
nha vontade, podem continuar Me buscando
para receberem esclarecimento e orientação. A
primeira mensagem pode ser um esboço para lhe
dar o conselho e as diretrizes gerais. Depois, se
voltar a Mim repetidamente, esclarecerei o pla-
no, lhe darei ordens específicas passo a passo, e
conselhos satisfatórios de acordo com a Minha
perfeita vontade. (Fim da mensagem de Jesus.)

A analogia do tear

261. (Jesus fala:) A Minha vontade é como
uma tapeçaria num tear. Existem os fios princi-
pais verticais no tear, esses formam a orienta-
ção principal da Minha vontade. Mas também
deixei na mesa para vocês muitos fios de várias
cores: dourados, verdes, vermelhos e azuis, bem
como muitas outras cores lindas e totalmente
diferentes.

262. Peço-lhes para escolher que fio querem
tecer horizontalmente, dentro da orientação prin-
cipal da Minha vontade. Espero ver qual deles você
vai pegar. Se escolher uma cor, a tapeçaria da Mi-

nha vontade vai sair de uma certa maneira, e se
escolher outra, vai ficar muito diferente.

263. O fio de escolha está na sua mão. Você
considera cada opção e quer escolher a melhor.
Algumas decisões mudarão completamente o qua-
dro, mas ainda vai estar dentro da Minha vontade.

264. É assim que teço o quadro da Minha
vontade para a sua vida. Você ajuda a determinar
o quadro com as escolhas que faz dentro do
túnel da Minha vontade. Essas escolhas têm
um efeito; até podem causar uma mudança bem
grande no quadro, pois um fio leva a outro e
mais outro. É por isso que dou conselhos e ins-
truções diferentes nas várias fases da tecela-
gem, e é por isso que o que digo mais tarde
pode mudar, dependendo das suas decisões.

265. Algumas coisas estão definidas, não
mudam. Mas a maioria das coisas que a mente hu-
mana consegue compreender tem muitas nuanças,
todas dentro da Minha vontade. Eu lhes explico
essas coisas numa maneira simples, para que pos-
sam entendê-las. (Fim da mensagem de Jesus.)

Não se preocupe, Jesus
está no comando

266. (Papai fala:) Se você estiver muito de-
sesperado com o Senhor, Ele o manterá na linha.
Não o deixará se desencaminhar muito. Quando Ele
sabe que você está orando, buscando a vontade
dEle e desesperado para fazer o que Ele quer que
faça, Ele Se manifesta e o orienta na direção certa.

267. Ele o orienta ou dando as respostas
diretamente, ou, se Ele vir que precisa virar ou
mudar um pouco o caminho em que você está
seguindo, então encontrará uma maneira de re-
velar-lhe Sua vontade, Seu plano e quaisquer
novas direções que surjam.

268. Então não se preocupe, Jesus é quem
manda por aqui! O trabalho é dEle e é importante
para Ele. Ele é o supervisor principal. Ele está no
Céu orientando as coisas e coordenando tudo.
Ele tem a visão panorâmica e está orientando as
coisas. Então fique perto dEle, fique desesperado
em oração e ore sem cessar e Ele será fiel em fazer
o que Lhe cabe. (Fim da mensagem de Papai.)


