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Querida Família,

DEUS abençoe vocês! Tenho certeza
que estão na expectativa de passarem

ótimos momentos com o nosso incrível
Marido, e não ficarão desapontados! O Se-
nhor derramou tesouros fascinantes das
Suas reservas celestes. Acredito que ficarão
bastante empolgados com as notícias que
Ele tem para nós!

2. Eu e Peter gostaríamos de começar
esta Celebração dizendo o quanto os ama-
mos e apreciamos! Cada um de vocês é
muito precioso para nós! Obrigada por
tudo o que fazem para alcançar os perdi-
dos e fazer desta Família o lugar maravilho-
so que é.

3. Esperamos que tenham curtido a úl-
tima Carta na Série de Ação: “Aquela Bana-
na!” (CM 3313, BN 917). Compartilhamos
notícias inspiradoras naquela BN, e espe-
ramos que tenham ficado encorajados ao
tomarem conhecimento de algumas das
coisas que estão acontecendo. Se ainda
não tiveram a chance de ler minuciosa-
mente aquela BN, por favor tentem fazê-lo
logo. Ela está repleta de informações im-
portantes para o seu Lar e o futuro.

4. Mas aquela BN não contém todas as
boas notícias mais recentes. Temos tido vi-
tórias e feito progressos em muitos aspec-
tos, então Peter juntou mais notícias para
esta BN. Isto também só é parte da ação, e
verão que as coisas realmente estão se en-
caminhando quando ouvirem falar dos
passos que estão sendo dados. Esperamos
que as seguintes e breves notícias, junto

com a última BN da Série de Ação, ajudem a
encorajá-los e a manterem os olhos na
meta. Glória ao Senhor!

Contato e outras coisas
5. (Peter:) Tem muita coisa acontecen-

do. Com certeza estamos na era de ação!
Como expliquei na 4a parte da Série de
Ação, “Aquela Banana”, parte dessa “ação”
ainda está na fase de gestação e de estrutu-
ração, e vai levar tempo e exigir oração e
muito trabalho duro nos bastidores para
que dê todos os frutos que o Senhor pro-
meteu; mas estamos trabalhando nesse
sentido! Nós nos WS estamos fazendo a
nossa parte, e oramos para que vocês este-
jam fazendo a sua parte em promover a re-
vista Contato, prosseguir o contato com as
suas ovelhas e deixar o Senhor orientá-los
e guiá-los às portas que Ele prometeu abrir
na era de ação!

6. Temos feito tremendos progressos
no último ano, e um reflexo disso é tudo o
que está acontecendo na Família — a ên-
fase dada ao programa Contato e o desafio
apresentado pelo Senhor de alimentarmos
as Suas ovelhas e de expandirmos a Famí-
lia. Como vamos abordar algumas destas
e outras vitórias e realizações em maior
detalhe em outra BN de retrospectiva do
ano, só vou mencionar por cima alguns dos
avanços e progressos do último ano, des-
de que iniciamos oficialmente a era de
ação.

7. Obrigado por fazer a sua parte, que-
rida Família, para obedecer ao Senhor e ao
desafio que Ele lhes deu. São vocês que es-
tão pondo o Contato em ação, alimentan-
do as ovelhas e divulgando a mensagem!
O Senhor está usando vocês para serem as
Suas poderosas testemunhas, e é só o co-
meço. O Senhor prometeu que se renovar-
mos a estrutura da Família e fizermos o que
Ele nos pediu, Ele nos cumulará de bên-
çãos e nos capacitará como nunca!
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8. Foi um trabalho monumental mon-
tar o programa Contato. Levou tempo
para estabelecê-lo e lançá-lo, mas está pe-
gando! O Contato está decolando princi-
palmente na Índia! O número de assinan-
tes aumentou grandemente desde maio de
2000. É isso aí, Índia, vocês estão de para-
béns! Muitos Lares estão começando a dis-
tribuir os materiais e produtos do Contato
e vendo que eles saem bem. O Segredos
Para o Sucesso é um dos favoritos, e tem fei-
to grande sucesso na Índia. Experimente
vendê-lo na sua cidade!

9. Formar os comitês na Família tam-
bém é um trabalho monumental. Essas
coisas levam tempo, mas por outro lado fa-
zem parte da era de ação e o Senhor está
nos levando a montar uma estrutura me-
lhor e mais eficaz que nos dará condições
de concretizarmos a era de ação. Ficarão
felizes em saber que estamos quase finali-
zando a estrutura dos comitês da Família
e, se Deus quiser, queremos compartilhar
os detalhes sobre o funcionamento com-
pleto deste plano com vocês no primeiro
semestre de 2001. Por favor orem por isso!

Reuniões de CRO e
os comitês da Família

10. Como dissemos em “Aquela Bana-
na”, em novembro nos reunimos com um
representante de cada área de CRO para
discutirmos mais a visão de comitês. O
próximo passo, se Deus quiser, será finali-
zar o planejamento dessa visão na Cúpula
2001. Por favor orem por essa empreitada
monumental que irá beneficiar a estrutura
geral da Família. O Senhor prometeu que
seria uma mudança muito boa, mas preci-
samos desesperadamente da ajuda e ori-
entação dEle para encaixarmos todas as
peças do quebra-cabeça.

Reuniões do Contato
no México e nos EUA!

11. Como leram na REF 361: “Conécta-
te al Futuro... no México” uma equipe de

CROs do NACRO e do SACRO e de vetera-
nos da Família na área de prosseguimento,
se reuniu no México e nos EUA para uma
série de reuniões de três dias. Eles ajuda-
ram a dar uma arrancada na visão do Con-
tato e do follow-up nessas áreas, comparti-
lhando as suas próprias experiências e di-
cas sobre como ter uma explosão local de
Contato e discipulado e como começar
uma obra frutífera.

12. Pelo que ouvimos falar, desde en-
tão começaram a acontecer muitos novos
estudos bíblicos, convívios e reuniões com
as ovelhas, com a participação de mem-
bros externos mais dedicados e de amigos
da Família! Os Lares estão pegando a visão,
e você também pode! Não deixe de ler es-
sas REFs e aproveitar os conselhos e teste-
munhos contidos nelas para você também
poder fazer parte do Contato e da revolu-
ção de follow-up que o Senhor está cau-
sando!

Notícias suas sobre o Contato!
13. Para mantê-los informados e a par

do que outros Lares e áreas estão fazendo
em termos de Contato, começamos uma
nova série de REFs chamadas REFs Especi-
ais de Ação. Elas estarão relacionadas às
BNs da Série de Ação e foram feitas para
promover o programa Contato e o traba-
lho de prosseguimento e lhes proporcio-
nar um meio de compartilharem as suas
dicas, notícias, lições e vitórias sobre o as-
sunto. Enviem os seus testemunhos e fo-
tos, e se Deus quiser os publicaremos!

Página na Internet para
o Contato e prosseguimento!

14. Temos outra página do Contato e
de prosseguimento decolando no site só
para membros. É para notícias, testemu-
nhos, estatísticas atualizadas de brilhantes
e últimas notícias do programa Contato.
Também tem uma seção de perguntas e
respostas onde as suas dúvidas serão es-
clarecidas e afixadas para todos.
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15. Ali encontrarão todas as publica-
ções relacionadas ao Contato e a prosse-
guimento (ainda estamos fazendo isso,
mas em breve vai estar tudo lá), bem como
uma variedade de materiais de prossegui-
mento enviados por membros da Família
de todas as partes do mundo. Como por
exemplo uma série de fax semanal chama-
da “Fax da vida” (cortesia de Anthony [La-
ban], na África), a coleção de cartas revisa-
das da CAEC (Curso de Aconselhamento
para Executivos por Correspondência, cor-
tesia de Mary Dear e seu Lar em Bombaim)
e mais! (Em breve também poremos os
“Caça ao Tesouros” lá.) Não deixe de visi-
tar o site, e mande a sua contribuição para
que outros também possam usufruir.

Livro de aulas e
manual de prosseguimento

16. Como explicamos na 3a Parte da Sé-
rie de Ação: “O Futuro e O Programa de Ex-
pansão da Família!” (CM 3308, BN 908), es-
tamos fazendo um livro e um manual do
professor sobre follow-up. Embora não es-
tejam terminados, já pusemos alguns capí-
tulos do livro As 12 Pedras Fundamentais*
no MO site — na página do Contato — para
vocês baixarem e usarem. O Senhor está
levando o Contato a sério, e nós também
estamos levando a sério a nossa responsa-
bilidade de providenciar o material neces-
sário para fazerem o trabalho e alimenta-
rem as ovelhas! *(título provisório)

17. Não deixem de pegar os primeiros
capítulos na página do Contato no site
MO, caso o seu Lar ainda não tenha visto
ou usado este livro. Se estiver num aperto,
se não tiver tempo para preparar uma aula
bíblica, ou se não souber como começar a
ensinar as suas ovelhas recém-salvas, sai-
ba que está tudo em As 12 Pedras Funda-
mentais! As aulas já foram planejadas e
preparadas. Você só tem que USÁ-LAS!

Notícias da Tailândia!
18. A publicidade da Família na Tailân-

dia continua explodindo. Jonas e a equipe
de cantores já foram o tema de incontáveis
shows e programas na televisão e agora
são bem conhecidos. Através disso, estão
se abrindo muitas oportunidades e possi-
bilidades para maior distribuição dos nos-
sos materiais e mensagem lá.

19. No princípio, os membros da Famí-
lia na Tailândia não sabiam se deveriam
mencionar que Jonas e sua equipe estão li-
gados à Família. O Senhor, entretanto, tam-
bém colocou a Família em evidência. Al-
guns shows de televisão até mostraram
“um dia na vida de um Lar da Família”! E
quando os membros da Família saem para
testificar na Tailândia, muitos lhes pergun-
tam se fazem parte da “turma do Jonas”.
Isso tem sido uma grande ajuda para o tes-
temunho e projetos de “atender aos po-
bres” da Família lá, visto que são mais co-
nhecidos e o exemplo que Jonas deu de
“tornar-se um” é muito bom e tem sido um
tremendo atrativo. A música, a mensagem
e o exemplo estão sendo divulgados —
toda a glória ao nosso dinâmico Marido!

20. Num Zine em breve (número 50) fa-
remos uma entrevista mais a fundo com
Jonas e sua equipe. Eles falarão da sua ro-
tina e de como as coisas mudaram para
eles desde a era de ação!

A Família no Oriente Médio
21. A Família no Oriente Médio tam-

bém tem feito um trabalho incrível. Não
podemos publicar muito sobre o assunto
por ser um campo em situação delicada,
mas temos vários Lares naquela região.
Eles estão fazendo um trabalho magnífico,
ministrando a oficiais e pessoas muito im-
portantes e divulgando a mensagem de es-
perança, encorajamento e salvação aos
pobres e necessitados. Participaram de vá-
rios festivais de música nos quais distribu-
íram milhares de folhetos recebidos em
profecia especificamente para o povo da-
quele país. As oportunidades de testifica-
ção em massa que tivemos no Oriente Mé-
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dio agora resultaram num bom ministério
de prosseguimento, através do qual nos-
sos irmãos continuam a alimentar as pes-
soas famintas e desesperadas pela verda-
de, por correspondência.

22. Por favor continuem orando por
essas preciosas pessoas e para o Senhor
continuar a dar sabedoria, unção e prote-
ção aos membros da Família para testemu-
nharem lá.

O “Espírito da África”
23. Espero que não tenham deixado de

ler a REF 364, que mostrou a maneira ex-
cepcional como o Senhor tem agido pela
nossa Família na Libéria. (Cf. a pág. 18,
“Despertos!”) A história de CHEM e a fome
e desejo que tinham de seguir os passos da
Família — e até de serem chamados pelo
mesmo nome — é um cumprimento fan-
tástico das promessas do Senhor. Se obe-
decermos, divulgarmos a mensagem e ali-
mentarmos as ovelhas, tanto através de
prosseguimento como pelo Contato, o Se-
nhor vai trazer mais discípulos famintos
para nós!

24. Em Serra Leoa algo semelhante
está acontecendo. Catacumbas em fogo
que estão fisgados na Contato e sendo ali-
mentados por ela estão detonando na tes-
tificação, ganhando novos membros e for-
mando novos grupos, todos querendo fa-
zer parte da Família. A equipe que os sal-
vou e deu os estudos bíblicos que inicia-
ram tudo isso vai voltar para lá em breve
para prosseguir o contato com eles e aju-
dá-los a ministrar naquele triste “paraíso
perdido” tão assolado por guerras!

25. Quando Andrew V. ainda estava na
África, ele gravou seis músicas para a Nu-
Beat, usando talentos ugandenses. Duas
das músicas — “O Espírito da África” e “Sol-
dado-mirim” — foram cantados por Ri-
chard Kawesa, um famoso cantor ugan-
dense nascido de novo e que ama o Se-
nhor. Ele tem organizado shows e apresen-
tações na rádio e na televisão para promo-

ver essas músicas na África ocidental (Qu-
ênia, Tanzânia e Uganda).

26. As músicas tem feito muito suces-
so, e milhares de pessoas tem ido aos con-
certos do “Espírito da África” na Tanzânia,
todos usando camisetas “Espírito da Áfri-
ca”, segurando as mãos e levantando-as
enquanto cantam o coro: “É o Espírito da
África!” Parece que o “Espírito da África”
tem um significado profundo para os afri-
canos. Simboliza o espírito de coesão, har-
monia, união, amor e liberdade de expres-
são.

27. No Quênia, Kawesa cantou as mú-
sicas para o vice-presidente do país, e para
os presidentes do Conselho Internacional
de Críquete e da Associação Queniana de
Críquete. Eles ficaram tão impressionados
com a música que a escolheram como
tema-canção do International Knockout
2000 Cricket Tournament, que aconteceu
em Nairóbi em outubro e é o maior torneio
internacional de críquete depois do World
Cup. Atrai cerca de 50 mil pessoas no cam-
po e uma audiência mundial de três mi-
lhões de telespectadores (todas as ex-co-
lônias britânicas). A música “Espírito da
África” foi cantada e transmitida pela tele-
visão antes de cada jogo e ouvida em cada
propaganda na TV sobre o torneio. [Obs.:
Pelo que ouvimos dizer, ela foi escolhida
para a próxima copa do mundo de críque-
te, daqui a alguns anos.]

28. Kawesa também tem dado entre-
vistas em rádios e jornais para promover a
música “Soldado-mirim”, de Andrew V. —
já que soldados-mirins são um tópico bas-
tante pertinente na África. A última notícia
que recebemos foi que “Soldado-mirim” já
estava em segundo lugar entre as 10 músi-
cas mais tocadas.

Aniversário de 10 anos do Lar
do Ministério de Correspondência

na Europa do Leste
29. Há anos o Senhor tem usado o Lar

do ministério de correspondência na Eu-
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ropa do Leste para responder as mais de
289 mil cartas recebidas do público que re-
cebeu nossa literatura nas ruas ou através
de um parente ou amigo. Em agosto, o Lar
do Ministério de Correspondência come-
morou o seu décimo aniversário: dez anos
seguindo a visão de Papai de alimentar os
famintos na Europa do Leste depois da
queda da Cortina de Ferro. Eles têm ali-
mentado pessoas em 13 línguas e manda-
ram 665 mil envios com mais de 8 milhões
de páginas de literatura, resultando em 50
mil almas salvas. (Só estamos contando as
pessoas que escreveram dizendo que ti-
nham feito a oração na literatura. Prova-
velmente existem muitas outras que não
nos escreveram, mas que aceitaram o Se-
nhor depois de lerem um envio que um
parente ou amigo recebeu, etc.)

30. Com o início da era de ação, o Se-
nhor nos guiou a avaliar este ministério de
prosseguimento e reavaliar tudo com base
na nova incumbência que recebemos e nas
promessas que Ele nos fez. Como resulta-
do, as equipes do Ministério de Correspon-
dência têm revisado o curso de prossegui-
mento para encurtá-lo. A meta disso é que
as ovelhas possam começar a receber o Vi-
nho Novo do Senhor mais rapidamente,
para estarem prontas para começarem o
mesmo Curso Básico que será usado para
aqueles que recebem envios do Contato.

31. Tivemos reuniões com delegados
do Ministério de Correspondência e do
Contato na Ucrânia, Hungria e Romênia, e
os Lares nesses países agora estão reco-
lhendo endereços para enviarem à equipe
do Ministério de Correspondência. Os tra-
dutores também estão traduzindo muitos
livretos do programa Contato (A Palavra de
Deus ao seu Alcance, Deus Ainda Fala, Des-
cobrindo a Verdade — Manual da Palavra,
Com amor, Jesus, etc.) em várias línguas.
Logo a maioria deles vai estar impresso em
húngaro, romeno, croata, albanês, russo e
ucraniano (e em breve em outras línguas
também). Por favor orem para o Senhor

suprir tradutores para este enorme empre-
endimento e o dinheiro para a tradução e
impressão.

32. (Mamãe:) É bastante progresso em
termos do programa Contato! As coisas es-
tão mesmo progredindo, graças a Deus! Fi-
carão maravilhados ao lerem nas mensa-
gens que o Senhor deu para esta Celebra-
ção que o nosso incrível e milagroso Mari-
do vai nos ajudar a fazer ainda mais para
Ele! Ele está fazendo tudo o que pode para
podermos cumprir o nosso destino. Então
cabe a nós fazermos tudo ao nosso alcance
para seguirmos aonde Ele está guiando. O
futuro é glorioso e as expectativas são mui-
tas! Segurem-se firmes, porque desta via-
gem vocês não vão se esquecer! Glória ao
Senhor!

Pedidos de oração
33. Como leram na BN 918, o Senhor

está pedindo nesta Celebração que cada
um de nós passe 30 minutos diários em
oração de intercessão. Seguem-se uns pe-
didos que lhes agradecemos muito por te-
rem em mente nas suas vigílias e orações
em grupo.

1) Eu e Peter gostaríamos muito que
orassem para continuarmos a receber a
unção total que o Senhor tem para nós;
pela nossa saúde e forças; por sabedoria
nas decisões que tomamos e para ouvir-
mos a voz do Senhor claramente e seguir-
mos bem de perto o curso que Ele deter-
minou para a era de ação; pela nossa se-
gurança e a de todas as unidades dos WS.

2) Pela reorganização da estrutura de
liderança da Família e a formação de co-
mitês.

3) Para o programa Contato crescer e
se espalhar para o mundo todo, para ven-
dermos muitas assinaturas e distribuir-
mos muito material do Contato.

4) Pela nossa campanha mundial de
testificação e de prosseguimento, e para
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o Senhor acrescentar pessoas cada dia à
Família, como Ele prometeu, para expan-
dirmos a base da nossa “igreja mais aber-
ta” e conquistarmos o mundo!

5) Por abundância financeira para
cada Lar, cada campo e para os WS.
Orem especificamente por grandes dona-
tivos e heranças.

6) Pela venda do nosso material, para o
Senhor suprir as pessoas certas para pu-
blicar o nosso material e vendê-lo por ata-
cado.

7) Para melhorarmos a educação es-
colar dos nossos filhos.

8) Para os nossos jovens se sentirem
inspirados, encontrarem lugares de servi-
ço na Família que os motivem; para pega-
rem a visão e serem treinados para serem
missionários frutíferos.

9) Contra perseguição, batalhas com a
imprensa ou ataques de ex-membros
descontentes.

10) Para cada um de nós ler, aceitar e
viver a Palavra para o nosso próprio bem,
para o bem da Família e das muitas ove-
lhas que precisamos alimentar. Para cres-
cermos no espírito, combatermos influên-
cias e atrações negativas, pastorearmo-
nos uns aos outros em amor e estarmos
dispostos a aceitar a correção quando ne-
cessário. Para trabalharmos juntos em
harmonia, com amor e alegria. Para haver
progresso individual e nos Lares.

34. Obrigado pelas suas orações, que-
rida Família. Sabemos que elas valem
muito e que veremos os seus frutos. São
muitas as coisas pelas quais agradecermos
e louvarmos ao Senhor!

Oração de agradecimento
35. Nós O louvamos, magnífico Rei e

Amado! Obrigada por tudo o que está rea-
lizando através da Família. Obrigada pelo
Seu amor por nós, por ter nos escolhido e
por agir através de nós para realizar uma
obra maravilhosa, apesar de sermos fra-

cos. Querido e precioso, sabemos que só
conseguimos fazer esse trabalho porque
Você está em nós, e levamos isso a sério.
Obrigada por nos escolher para transmitir-
mos o Seu amor e poder.

36. Glória Lhe damos, Jesus, pelo gran-
de privilégio de sermos escolhidos como
noivas Suas e para divulgarmos a Sua
mensagem ao mundo. Obrigada por este
lugar honrado de serviço onde podemos
ser uma bênção a outros; pelo privilégio de
sermos Suas noivas e termos intimidade
com Você, de sermos portadores das Suas
Palavras frescas, novas e vivas para hoje.

37. Nós O amamos e louvamos, queri-
do Marido, por cuidar tão bem de nós, por
suprir tudo o que precisamos e nos prote-
ger e guardar. Obrigada por deter os nos-
sos inimigos, por levantar um estandarte
contra os ataques do Maligno. Obrigada
por ser o nosso Grande Médico, pelo Seu
toque de cura. E obrigada por nos livrar de
todas as nossas aflições.

38. Obrigada por ser o nosso Conse-
lheiro e Guia, por responder à cada per-
gunta que Lhe fazemos e por nos dar ins-
truções detalhadas. Nós Lhe agradecemos
porque nenhuma pergunta é grande ou pe-
quena demais para Você lhe dar atenção.
Obrigada por nos ouvir e dar esse meio in-
falível de comunicação com Você.

39. Obrigada pelo poder da oração, por
podermos auxiliar os necessitados atra-
vés da oração. Obrigada pelo Seu poder es-
tar sempre ligado e o Seu ouvido sempre
atento a nós. Obrigada por nos dar essa li-
nha direta com o Céu e pelos incríveis mei-
os através dos quais usufruímos da Sua
fonte de poder.

40. Obrigada pela visão e informações
que nos dá sobre situações, sobre o cora-
ção e vida das pessoas e o mundo ao nos-
so redor. Obrigada por nos revelar o futu-
ro. Obrigada pelas Suas Palavras vivifica-
doras que Você derrama abundantemente.

41. Obrigada por nos escolher para dar
a Sua mensagem ao mundo no Tempo do
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Fim. É uma responsabilidade incrível,
uma tarefa imensa que quase nos assusta,
mas confiamos que Você vai fazer tudo
através de nós. Obrigada, maravilhoso
Amado, por este grande privilégio de ser-
mos Seus representantes nestes Últimos
Dias.

42. Obrigada por nos impulsionar na
era de ação. Obrigada pela unção renova-
da que nos deu. Nunca teríamos imagina-
do ser possível fazer as coisas grandiosas
que Você prometeu fazer através de nós,
mas sabemos que Você não vai falhar.
Obrigada por nunca ter falhado nem nos
desapontado. Você nunca nos abandonou
nem Se afastou de nós. Obrigada por ter
sempre providenciado todas as nossas ne-
cessidades aonde quer que nos guiou.

43. Obrigada pelos desafios à nossa
frente, precioso Amado. Obrigada por to-
das as boas mudanças que nos apresentou
e por nunca permitir que fiquemos estag-
nados ou acomodados ao ponto de nos
tornarmos egocêntricos e satisfeitos. Nós
O amamos e louvamos pela nova e fresca
visão que nos deu, por nos manter incita-
dos e na linha.

44. Obrigada pela era de ação, por ela
já ter começado e ser uma realidade. É
simplesmente incrível testemunhar isso e
os avanços e progressos que já estão sen-
do feitos, exatamente como Você prome-
teu!

45. Obrigada por nos dar a tremenda
visão do programa Contato e pelo nosso
trabalho com ele no futuro. Obrigada por
nos dar um programa funcional para reali-
zar o trabalho; pela visão para prosseguir
o contato com aqueles que conhecemos e
para expandirmos a Família, bem como
pelo plano que nos deu para esse fim.
Obrigada por nos ajudar a voltar ao básico
de testemunhar e divulgar a Sua verdade,
ganhar almas e novos discípulos, abrir as
portas, alargar as nossas tendas e colher-
mos esta última grande safra. Sabemos
que o nosso futuro é tão promissor quanto

as Suas promessas, e Você nos deu muitas.
Obrigada por cada uma delas.

46. Nós O amamos, querido Jesus. Não
temos como agradecer-Lhe pelos novos
horizontes à frente. Obrigada pelos mate-
riais que nos deu, pelos livros, revistas, no-
vos folhetos e prospectos, fitas de áudio e
de vídeo, e pelos CDs que nos ajudarão a
divulgar a Sua verdade. Obrigada pelos si-
tes na Internet e por podermos usar este
meio para pregarmos a mensagem.

47. Obrigada pela maneira maravilho-
sa como está utilizando a Família em to-
das as partes do mundo e em campos de
missão longínquos. Obrigada pelas portas
que abriu e por ter nos ajudado a conquis-
tar o mundo, ganhar a alta sociedade e mi-
nistrar aos famintos, aos desesperados e
aos pobres em terras assoladas por guer-
ras ou catástrofes, e em países que mal co-
nhecem o Evangelho.

48. Obrigada por fazer de nós um cor-
po de crentes polivalente, com talentos e
profissões diversos mas ainda um corpo
unido na mesma visão e metas. Estamos
todos seguindo na mesma direção, com a
mesma mente, coração e espírito, e unindo
forças para realizarmos a Sua vontade nes-
ses Últimos Dias.

49. Obrigada, Jesus, por ser o nosso
Companheiro de todas as horas, nosso fiel
Marido, Amado e a Luz que nos orienta.
Obrigada por nos segurar, consolar e dar a
fé que precisamos para seguirmos em
frente. Obrigada por dar ordens aos Seus
anjos a nosso respeito e por nos dar aju-
dantes e guias espirituais e ajuda ilimitada
do Céu.

50. Obrigada por nos ajudar a passar
pelas provas e a vencermos as batalhas,
por sempre sairmos delas melhores do
que antes. Obrigada por nos fortalecer, pe-
las oportunidades que nos dá de ampliar-
mos a nossa fé e pelas batalhas e provas
que nos ajudam a crescer. Precioso Salva-
dor, obrigada por ser o nosso Marido, por
Seu desvelo, por nos acolher no Seu leito
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de amor e nos dar as Suas sementes.
51. Obrigada pelo desafio incrível e

pela motivação que temos! Obrigada por
uma Família com irmãos, amigos, cônju-
ges e amados amorosos e carinhosos.
Obrigada por nossos filhos, a esperança do
futuro. Obrigada pelos fiéis veteranos que
agüentaram tantos anos e obrigada por
fundir os jovens e os velhos e formar um
só corpo.

52. Temos tanto pelo que Lhe agrade-
cer, querido Jesus. Faltam-nos palavras
para exprimirmos a gratidão que senti-
mos. Obrigada pelo poder, luz e amor que
derrama em profusão sobre nós. Obrigada
por ser o nosso Rei e Salvador, nosso me-
lhor Amigo, Alma-gêmea e Amado.

53. Obrigada por abrir o Seu coração e
vida para nós, por compartilhar as Suas
próprias lições e detalhes de Sua vida pes-
soal; por nos dar Palavras vivificadoras e
fortalecedoras e a solução para cada pro-
blema, a chave para tudo. Obrigada por nos
encher de fé e nos dar o poder para concre-
tizarmos o nosso destino.

54. Obrigada por suprir este tempo no
qual podemos descansar, repousar e nos
afastarmos da rotina diária, entrarmos na
Sua presença e ficarmos em comunhão
com Você. Obrigada por esta ocasião para
nos banquetearmos nas Suas Palavras, fi-
carmos nos Seus braços e sermos refresca-
dos e renovados. Obrigada pelo grande
privilégio de entrar na Sua presença e nos
unirmos em coração, mente e espírito, por
este momento para amá-lO intimamente e
escutar a Sua voz.

55. Querido Senhor, abençoe estes
dias. Abençoe a Família em todo o lugar
agora no início desta celebração de aniver-
sário. Ajude cada membro da Família a ti-
rar o máximo proveito. Por favor proteja-
os de distrações ou de qualquer coisa que
os impediria ou afastaria de Você. Guarde
o coração e a mente de cada um, e ajude to-
dos nós a nos concentrarmos totalmente
no que Você vai compartilhar nestes dias.

Que nestes dias todos se fortaleçam e re-
novem bastante.

56. Abençoe a Família no mundo todo
enquanto devotam esses dias a comunga-
rem com Você e ouvirem a Sua voz. Que
este tempo de oração intercedendo pelos
muitos pedidos que Você nos confiou seja
poderoso. Dê-nos forças para estes dias;
crie em nós um grande vácuo, uma tremen-
da fome pelas Suas Palavras e Espírito. Aju-
de-nos a nos concentrarmos, a aproveitar-
mos esse tempo ao máximo e a deixarmos
de lado todo peso ou fardo. Ajude-nos a
deixar tudo no altar, sob os Seus cuidados,
para podermos descansar nos Seus fortes
braços e recebermos tudo o que tem para
nos dar.

57. Obrigada, nosso querido e fiel Ma-
rido, pelos incríveis presentes que tem
para nos dar. Senhor, nós não somos nada,
mas Você é tudo. Obrigada pelos grandes
privilégios. Dedicamos estes dias a Você.
Por favor, que eles sejam o que Você quer
que sejam. Obrigada, querido Amado. Pre-
cisamos muito de Você. Nós O amamos e
adoramos. Queremos tudo o que Você tem
para nos dar durante esta ocasião. Por fa-
vor, nos encha com o Seu Espírito. Somos
Seus, entregamos-Lhe o nosso coração,
tempo, amor, afeto e total atenção. Tudo!
Louvado seja, maravilhoso Senhor!

58. Deus os abençoe agora no início da
Celebração de Aniversário de 2001, queri-
da Família. Eu e Peter esperamos que seja
revigorante para cada um de vocês e que
passem momentos maravilhosos de co-
munhão entre si e com o Senhor.

Com muito amor no nosso incrível So-
lucionador,

Mamãe


