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Queridos amores,

Estou muito empolgada com tudo o que o Se-
 nhor derramou para esta Celebração de

Aniversário de 2001, que vai ser super especi-
al. Estamos mesmo numa época incrível, como
ficou evidente pelo relato de Peter do progres-
so feito recentemente, desde que entramos na
era de ação. E as coisas só vão melhorar. Ape-
sar de todas as boas notícias e todo o progres-
so que a Família, como um todo, tem feito, você
talvez se sinta um pouco cansado da batalha.
Eu entendo. É de se esperar. Se estamos se-
guindo rumo à nossa época mais frutífera, faz
sentido que o Diabo nos ataque. Nós aqui so-
mos testemunhas disso. Ele atacou forte nas
nossas unidades dos WS com batalhas pesso-
ais, desencorajamento, atrasos, doenças, etc.
Acho que ninguém escapou desse tempo de
provações. Existe, porém, uma boa razão para
isso, e vale a pena lutar, porque o Senhor nos
reservou recompensas e vitórias magníficas, e
vamos nos inteirar mais delas nestes dias da
Celebração.

2. Esta BN contém uma mensagem que dá
uma nova perspectiva do impossível, ela é moti-
vadora e realmente aumenta a visão. Mas antes
disso, quero compartilhar com vocês um doce
bálsamo encorajador do nosso Marido, só caso
estejam sentindo-se um pouco por baixo, inca-
pazes, ou sem muita força de vontade para es-
sas batalhas intensas. Verão que essa sensa-
ção de fraqueza que estão vivenciando pode
abrir a porta para um maravilhoso dom do Se-
nhor.

Como vocês não
conseguem, Eu consigo!

3. (Jesus fala:) Meus filhos, vocês se sen-
tem tão pequenos, tão insignificantes, incapa-
zes, ínfimos e indignos. Deveriam prezar esses
dias em que a Minha Família é colocada à pro-
va. Sei que no momento é difícil entenderem,
mas confiem no que digo. À medida que o futu-
ro se desenrolar, esses dias lhes serão muitíssi-
mo valiosos.

4. A era de ação começou, e estou posicio-
nando-os, pondo cada uma das Minhas noivas
em posições estratégicas no mundo todo. As

batalhas são intensas no espírito. O calor está
aumentando e a luta ficando mais intensa do
que em tempos passados. É a grande batalha!
Como lhes disse muitas vezes, existe um propó-
sito para esses dias de combate em que permito
que vocês e seus amados sejam colocados à
prova até ao limite da sua força e paciência.

5. É exatamente em períodos assim que lhes
ensino a andar por fé e não por vista. Já ouviram
isso muitas vezes, que a prova da sua fé é mais
preciosa do que o ouro, mas nestes dias conhe-
cerão a fé como nunca a conheceram. O propó-
sito desta época, destes dias atuais, é ajudar-
lhes a crescer de modo a possuírem uma fé pura,
imaculada e estável, que não se deixa abalar; fé
que não recua, treme nem vacila, que nem se-
quer considera a possibilidade de desistir ou de
se render.

6. Nestes dias quero alargar a sua fé a li-
mites que não só nunca vivenciaram mas que
nenhum outro ser humano na Terra jamais vi-
venciou! Esse é o destino dos filhos de David
do Tempo do Fim: exercitarem a fé como o mun-
do jamais viu. Eu quero mais do que enriquecer
a sua fé; quero que ela alcance o nível máximo!
Meus amores, a sua fé deve quebrar e Eu quero
que quebre todos os recordes.

7. Esse é o único tipo de fé que vai vencer o
mundo. É essa a fé que Eu cuidadosa, amorosa
e sabiamente cultivei em vocês, Meus escolhi-
dos do Tempo do Fim. É a mesma fé que o Meu
Pai também cultivou em Mim quando vivi na
Terra como homem. Levou tempo. Foram anos
de provações, de purificação, sendo fiel nas
pequenas coisas, aprendendo paciência e hu-
mildade, sendo colocado à prova constantemen-
te em todos os aspectos. Mas cada minutinho
valeu a pena. Acreditem quando digo que es-
sas provas são necessárias, boas e muito posi-
tivas.

8. Essa fase é boa, pois através das prova-
ções levo-os ao nível de plena fé, em que conti-
nuam tentando quando não sentem vontade de
tentar; seguem em frente mesmo quando sen-
tem vontade de esmorecer; recusam-se a desis-
tir mesmo quando não têm mais forças, e Me
louvam com o seu último suspiro. É nesse nível
que precisam estar para Eu fazer o impossível
com vocês nesta nova era de ação. Só quando
chegam a esse estado é que verdadeiramente
entendem e aceitam que sem Mim não podem
fazer nada. Aí Eu posso entrar e tomar conta, e
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então o impossível torna-se possível. Nestas
circunstâncias não há limite para o que podem
fazer, porque não será vocês, será obra Minha
através de vocês. E para Mim, tudo é possível!

9. Para o homem, com a sua limitada força
e aptidão, existem impossibilidades. Tudo, po-
rém, é possível quando percebem claramente
que precisam de Mim e deixam-Me assumir o
controle e trabalhar do Meu jeito. Só posso
abençoá-los e recompensá-los por confiarem em
Mim quando chegam ao ponto de se soltarem,
mesmo que seja completamente contra a sua
mente carnal. Quando estão numa situação as-
sim, mesmo que pareça não haver esperança e
se sintam mais fracos, lentos e ignorantes do
que nunca, ainda acreditam que farei a obra atra-
vés de vocês. Quanto mais chegarem ao ponto
de reconhecerem suas próprias fraquezas, mais
entenderão que dependem de Mim, e então mais
clamarão a Mim e se apoiarão em Mim. Por con-
seqüência, quanto mais aumentar a sua neces-
sidade e dependência de Mim, mais o Meu po-
der em vocês aumentará, até terem o Meu Espí-
rito e poder plenos em si. Aí poderão verdadei-
ramente se tornar novas criaturas em Mim, de-
safiando todas as circunstâncias e fazendo o
impossível.

10. Meus queridos, prestem atenção. Con-
tinuem na fé, continuem acreditando. Acredi-
tem que é assim que quero que se sintam: insu-
ficientes e incapazes, fracos demais para conti-
nuar. Se reconhecerem que são muito fracos e
incapazes, que sozinhos não conseguem e nem
sabem de nada, e aí clamarem a Mim, estarão no
ponto em que podem progredir. Essa é a Minha
deixa. É então que o Meu Espírito pode repou-
sar sobre vocês. As coisas verdadeiramente
grandes só vão acontecer quando chegarem a
esse ponto. E é uma grande coisa, porque quan-
do o Meu Espírito repousar sobre vocês, nada
lhes será impossível.

11. É verdade, vocês não conseguem. E fi-
quem gratos, pois se conseguissem só chega-
riam até um certo ponto. Mas, como não con-
seguem, não há limite para o que podem fazer,
porque Eu terei que agir através de vocês. Terei
que tomar conta, não tenho opção. Terei que
penetrar em vocês, possuí-los e agir em vocês,
e é aí que as coisas começam a dar certo. É incrí-
vel! A sensação é maravilhosa. Sei que não é da
sua natureza serem fracos e passarem por essas
grandes provações, mas se não passassem,

nunca saberiam o que é andar apenas por fé e
não por vista.

12. Somente os que andarem apenas por fé
conseguirão perseverar nos dias de ação. Já
Me ouviram dizer isso tantas vezes e já ouviram
David dizer repetidamente o conhecido versí-
culo “porque andamos por fé e não por vista”.
Agora entenderão plenamente o que significa.
Andem, portanto, pura e simplesmente por fé.
Louvem e agradeçam-Me por só terem condi-
ções de fazerem isso! Só podem andar por fé
mas, por causa disso, receberão as maiores bên-
çãos e as maiores recompensas. Assim posso
realizar a Minha maior obra em e através de vo-
cês. (Fim da mensagem de Jesus.)

13. (Mamãe:) Sempre ficamos um pouco
perplexos quando o Senhor explica de maneira
tão clara que as nossas fraquezas podem gerar
tanto progresso. É um conceito que realmente
vai contra a nossa maneira de pensar. Por natu-
reza, o homem quer ser forte e progredir por
meio dessa força. Porém, na mensagem que aca-
bamos de ler, o Senhor nos diz que os milagres
começam a acontecer quando nos sentimos fra-
cos, indefesos e que não temos condições de
fazer nada!

14. Quero chamar atenção a um trecho
muito importante da mensagem acima. Nosso
Amor disse: “Levo-os ao nível de plena fé, em
que continuam tentando quando não sentem
vontade de tentar; seguem em frente mesmo
quando sentem vontade de esmorecer; recusam-
se a desistir mesmo quando não têm mais for-
ças, e Me louvam com o seu último suspiro. É
nesse nível que precisam estar para Eu fazer o
impossível com vocês nesta nova era de ação.
Só quando chegam a esse estado é que verda-
deiramente entendem e aceitam que sem Mim
não podem fazer nada. Aí Eu posso entrar e
tomar conta, e então o impossível torna-se pos-
sível.”

15. Então, se você tem se sentido do jeito
que Ele descreveu: que mal consegue continu-
ar tentando, que está para esmorecer e que não
tem a mínima força, está na posição perfeita,
porque é exatamente assim que precisa se sen-
tir! Ele não quer que continue sentindo-se as-
sim; vai ajudá-lo a progredir além desse ponto,
porque então estará suficientemente fora do
caminho para Ele poder habitar em você e nada
lhe ser impossível!
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16. Isso nos traz à próxima mensagem que
elucida muito o impossível e o que significa
para nós, Filhos de David.

O que é o “impossível”?
17. (Jesus fala:) Eu lhes direi o que é im-

possível. Impossível é a fé dos tolos. É invenção
de Satanás, feita sob medida para aqueles que
preferem acreditar nas mentiras dele a firmarem-
se nas promessas da Minha Palavra. É a religião
dos que não podem ou não querem pôr-Me à
prova.

18. Impossível é para desistentes. O impos-
sível polui a mente, quebra o coração e destrói
o corpo. O impossível degenera a saúde; pro-
move a enfermidade e multiplica as doenças.
Impossível é covardia, é a desculpa dos fracas-
sados. A fé dos mortos-vivos é: “Fazer o quê,
né?”, “não dá mesmo” e “é impossível”. Essa é
a filosofia dos tolos, o cântico dos simplórios e
o lema dos imbecis. O raciocínio de achar que
“é impossível”, é mortal, pois leva à escuridão,
à morte e à destruição.

19. O impossível é um impostor, criado pelo
pai da mentira. Tem o intuito de aprisionar. O
impossível é um insulto à sua inteligência, uma
ameaça ao seu conhecimento e à sua alma. O
impossível opõe-se a tudo o que é verdadeiro,
sadio e correto. Esta única palavra, “impossí-
vel”, uma conclusão aparentemente inofensiva
e óbvia, contém um veneno mortífero. O impos-
sível é a maldição da humanidade; ele escravi-
za, encurrala e ata. Não há liberdade para aque-
les que endossarem o impossível. Não existe
poder, vida, luz nem liberdade. O impossível é
uma espiral descendente, e uma vez preso nela,
você só afunda.

20. O impossível opõe-se à verdade de Deus.
Vem das profundezas do Inferno. O impossível
não é admitido no Céu. Esse raciocínio não existe
no plano celeste.

A história do “impossível”
21. Há muito, muito tempo, Lúcifer estava

à mão direita de Deus. Ele portava a luz, não era
a luz mas a segurava bem alto para todos os
habitantes do universo verem. Ele era o porta-
dor da luz, o mais poderoso dentre os arcanjos.
Exercitava parte do poder do Deus todo-pode-
roso e ajudava a governar o universo. Aí o or-
gulho começou. Embora tivesse uma posição
tão alta e honrada, Lúcifer não estava mais con-

tente em portar a luz de Deus, queria ser o pró-
prio Deus.

22. Como estava cheio de orgulho, recu-
sou-se a dar ouvidos a Deus. Recusou-se a dar
ouvidos às outras forças angélicas e aos habi-
tantes do Céu. Recusou toda e qualquer ajuda
para ver o que era correto. E, como se recusou a
admitir que estava errado e a arrepender-se —
porque optou por apegar-se ao seu orgulho —
passou a sofrer forte ilusão. Recusando-se a
humilhar-se perante o poderoso e assombroso
Deus que era seu amoroso, paciente e compre-
ensivo Pai, Lúcifer caiu. Ele mudou o seu pró-
prio destino. Ele não tinha que cair, ele decidiu
cair. Escolheu seu próprio rumo, tudo por causa
da sua cobiça e por ser orgulhoso e recusar-se
a seguir o caminho humilde.

23. Foi então que Lúcifer ficou mesmo de-
mente. Foi nesse momento e por decisão pró-
pria que ele foi transformado de Lúcifer, porta-
dor da luz, em Satanás, o Diabo, pai das menti-
ras. Foi então que a sua longa caminhada come-
çou. Desde o momento daquela decisão ele dis-
pôs-se à sua missão hostil. Desde aquela épo-
ca, ele determinou viver em inimizade contra
Deus, bem como contra Sua criação e Seus fi-
lhos.

24. Quando Satanás caiu, tentou conven-
cer outros anjos a irem com ele. Os que aceita-
ram as suas mentiras envenenaram-se e foram
levados para longe pelos seus próprios dese-
jos. Encheram-se de orgulho e foram vencidos.
Assim, Satanás e seu bando de anjos negros
passaram a vaguear pela Terra. Não demorou
muito e perceberam que precisariam de um pla-
no, algum tipo de esquema para ganharem ou-
tros para a sua causa e convencê-los a junta-
rem-se a eles em vez de continuarem leais e de-
dicados às maneiras amorosas e justas do Pai
Celeste. Tendo declarado sua própria indepen-
dência do governo justo, Satanás começou a
trabalhar para si próprio. Sua meta era ganhar o
máximo possível de pessoas para o seu lado.
Seu propósito era espalhar a sua própria de-
mência e ilusão, provar que se pode viver sem
Deus, que se pode até ser Deus.

25. Assim foi criado o plano de Satanás.
Foi então que ele começou a construir o alicer-
ce do seu falso reino e foi quando o plano da
sua grande fraude começou. Infelizmente, os
preceitos que ele criou proliferam no mundo de
hoje e chegam aos quatro cantos da Terra. A
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filosofia dele prospera na maior parte da socie-
dade atual.

26. Quero mencionar mais um aspecto do
grande esquema de Satanás. Um dos princípios
fundamentais do seu plano encontra-se nesta
hedionda palavra: “impossível”. Essa é a fé trai-
çoeira dos ignorantes. “Impossível” é a doutri-
na dos que só enxergam o que se vê, não o
invisível. Aqueles que não possuem o Meu
entendimento sucumbem a este horrendo mons-
tro.

27. Impossível é mais que uma palavra, é
um modo de pensar, uma atitude. Se não a cor-
tar pela raiz, se cultivá-la e deixá-la crescer, ela
se tornará parte de você, ao ponto de não haver
cura. Suas garras são sedutoras, e depois que
sucumbe a elas, não é necessário ação ou es-
forço algum, não é preciso superar nada, pois
“é impossível”. Essa atitude não leva à vitória
mas sim à derrota. Os que a deixarem arraigar-se
logo descobrirão que se podem ser derrotados
em um aspecto, podem ser derrotados em ou-
tro, e mais outro, e em muitos outros.

28. Impossível é um círculo vicioso. É a
filosofia de trabalho do fracassado. Prospera no
coração dos que não atentam aos seus perigos;
arruína aspirações nobres, derruba metas altas
e estraçalha sonhos. O impossível é um ladrão
na noite, roubando-lhe a coragem, sugando-lhe
a bravura enquanto escarnece e zomba de você
quando vacila e cede aos seus caminhos errô-
neos. Em suma, o impossível o inutiliza. Faz de
suas presas objeto de escárnio das pestes ímpi-
as que espalham seus infortúnios.

Não caia na armadilha
 do “impossível”

29. Por acaso estão se perguntando por que
lhes dou esta recapitulação da história, este
background, parte do qual já conhecem? É por-
que é importante que entendam a gravidade
dessa armadilha do “é impossível” na era de
ação.

30. Os dias de ignorância se foram. Não
estão mais num parquinho nem malhando numa
academia, agora entraram na arena da vida ou
da morte. Seu Inimigo não está de brincadeira.
Vou lhes contar por que estou falando-lhes a
fundo sobre o “impossível”. É porque agora, à
medida que entram cada vez mais na era de ação,
cada um deve estar realmente em guarda contra
essa fraude. Vocês têm que estar militantes, cons-

tantemente em guarda para não serem vítimas
desse horrendo impostor. É imperativo, para po-
derem cumprir seu papel nesta nova era.

31. Eu compreendo a condição do homem e
tenho misericórdia. Muitas vezes o Meu povo,
ao longo das eras, num momento de fraqueza,
cedeu e se acomodou ao “impossível,” à atitu-
de de que “não dá para fazer”. Meus próprios
discípulos, antigos e atuais, caíram nesse en-
godo malévolo vezes sem conta. Eu fui compre-
ensivo porque conheço a falibilidade humana.
Nesta nova era, portanto, destinou-se que fos-
se diferente com vocês.

32. Escolhi cada um de vocês, Eu os escolhi
a dedo e agora lhes peço que superem aquilo
que ameaça retê-los. Àqueles que decidiram
seguir, incumbo de guiarem o Meu povo nestes
Últimos Dias. Eu lhes dei uma nova unção e
agora que dão passos para assumi-la, quero
aumentar a sua fé para que sejam testemunhas
para o mundo de que, Comigo, todas as coisas
são possíveis. Portanto aviso-os agora da cila-
da do “impossível”, pois o homem prevenido
vale por dois. Abram os olhos.

33. O mundo nunca passou por um período
como este. Nunca foi tão vital que os Meus elei-
tos se prevenissem para não caírem nessa cila-
da. Nunca foi tão urgente superar o impossível.
Vocês não devem vacilar, ceder nem cair nessa
armadilha de Satanás. Fiquem pertos de Mim e
Eu lhes mostrarei como desviarem-se desse pe-
rigoso ardil.

34. Portanto atentem bem. Vigiem, orem,
tenham cuidado, estejam alertas, atentos, em
guarda, para não serem vítimas da filosofia do
“é impossível”, pois essa atitude desafia a for-
ça e o poder divinos! O conceito do “é impossí-
vel” é um desafio à verdade de Deus! Há anos
vocês ouvem a Minha promessa de que “tudo é
possível ao que crê”. Agora peço que se firmem
nessa promessa, que a vivam e ponham à pro-
va! Para vocês, Meus filhos, não há impossibi-
lidades! Acreditem nisso! Vivam isso e façam o
impossível!

35. Agora mesmo, neste exato momento, o
Céu está transbordando de energia. Está espe-
rando para liberar grandes quantidades de po-
der sobre vocês, o tipo de poder que faz o impos-
sível tornar-se possível. Satanás e seus lacaios
sabem que se conseguirem fazê-los engolir essa
lamentável história, se a atitude do “é impossí-
vel” prevalecer em um aspecto da sua vida que
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seja, vocês serão derrotados antes mesmo de
terem a chance de realizar as maiores obras a
que estão destinados. A coisa que Satanás mais
gostaria é fazê-los desistir do destino que lhes
é de direito, assim como ele abriu mão do seu
próprio e grandioso destino por causa do orgu-
lho que não quis renunciar.

36. É por isso que Satanás e seu bando es-
tão constantemente tentando incutir-lhes o seu
raciocínio carnal, todas as desculpas aparen-
temente razoáveis e lógicas que lhe apresentam
dizendo que “é impossível”, ou “Ah não, não
dá. Isto podemos fazer, mas aquilo é impossí-
vel”, ou, “É, seria bom, se desse... mas acho que
é impossível”. Eles jogam duro. São rápidos e
ardilosos para inventarem um grande número
de desculpas de por que “não dá pra fazer”.
Vocês devem rejeitar essas opiniões! Desafiem-
nos! Encarem-nos! Pois digo-lhes que todas as
coisas são possíveis se crerem!

37. Essa filosofia de que “é impossível” é
um engodo! Desafia a Minha verdade! Todas as
coisas lhes são possíveis porque tudo Me é
possível! Eu não minto, não falho e nada nem
ninguém Me impede! Compreendem? Para vo-
cês não existem montanhas intransponíveis se
apegarem-se ao Meu poder e ajuda, se confia-
rem em Mim, se derem um passo e fizerem a sua
parte. Não existem impossibilidades. Nada é di-
fícil demais. Para vocês, Meus filhos, nada é
inconcebível se tão somente acreditarem. E de-
vem acreditar, pois é esse o destino que plane-
jei para vocês — provarem a força e o poder do
Deus todo-poderoso nestes Últimos Dias!

Liberem o dom de fé dentro de si
38. Ao longo dos anos, Eu os ajudei a culti-

var a sua fé. Agora, nesta era de ação, peço que
exercitem-na plenamente. Agora é a hora da
sua fé realmente dar fruto. É por isso que todos
os profetas esperaram por este dia, pois sabiam
que ao longo das eras nunca houve tal demons-
tração de fé como vocês estão destinados a
demonstrar na era de ação!

39. A era de ação começou, isso é inquesti-
onável. Eu lhes dei a visão, e junto com ela de-
senrolo o plano de como colocá-la em prática.
Para fazerem isso, quero que liberem, que sol-
tem agora, hoje mesmo, o pleno potencial da fé
que coloquei em vocês! Devem deixar a sua fé
queimar livre, pois só assim poderão cumprir a
missão da qual os incumbi agora.

40. Para a mente carnal, a tarefa à sua fren-
te parece uma “missão impossível”, entretan-
to digo-lhes mais uma vez que não existem im-
possibilidades para vocês. Esta era é de ação.
Não devem dizer: “Mas não tenho a fé”, pois
embuti essa fé em cada um de vocês, ela vem
com a unção que lhes dei. É o seu destino. Eu
os equipei com uma fé inabalável. Vocês estão
imbuídos dela. Não têm que se preocupar nem
tentar obtê-la por meio de obras. Só têm que
recebê-la, agir segundo ela, acreditar e liberar
esse dom de fé!

41. Neste dia em que se reúnem em louvor
e ação de graças, comemorando a Celebração
de 2001, ajoelhem-se perante Mim em oração e
humildade. Onde Eu guio, sempre providencio.
Então venham perante Mim e Me permitam au-
mentar a sua fé. Assim como lhes dei unção,
agora também dou o dom de maior fé, vocês só
têm que despertá-lo. Liberem o dom de fé que
dou! Incitem-no, usem-no e exercitem-no! O seu
trabalho é cuidar, alimentar e aguçar essa fé.
Agarrem-se a ela com unhas e dentes e não sol-
tem!

42. Todas as coisas lhes serão possíveis se
entrarem em ação nesta nova era. Desde que
olhem para Mim, tenham em mente a visão que
dou e não desistam, o Meu Espírito em vocês
não falhará. Tudo o que lhes peço é possível
desde que façam a sua parte, acreditando e sub-
metendo-se. Tudo é possível, tudo o que preci-
sam para cumprir a visão que lhes dei e tudo o
que lhes prometi nestes Últimos Dias. Para vo-
cês, Meus filhos, não existem missões impossí-
veis, só grandes possibilidades.

43. Querem saber quando o impossível vai
se tornar possível para vocês? — Hoje, agora
mesmo! Se derem um passo e puserem em práti-
ca a fé que coloquei em vocês, nada lhes será
impossível! Para vocês o impossível não existe!
O impossível não tem chance no coração da-
queles que confiam em Mim e dependem de Mim,
porque pertencem a Mim.

Três medidas de prevenção
44. Agora que estão prevenidos deste en-

godo do “impossível” maquinado por Satanás,
peço que se armem. Protejam-se dessa conta-
minação da seguinte maneira:

1) Alimentem a sua fé para poderem
ser diligentes em se protegerem dessa
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cilada. Já conhecem esse inabalável prin-
cípio espiritual há muito tempo, mas ago-
ra não há desculpa. Se não alimentarem
a sua fé constantemente, logo vão estar
fora da batalha, e isso por culpa própria,
por sua própria negligência. Devem viver
na Palavra, tanto tomando tempo para lê-
la como perguntando-Me tudo, escutando
a Minha voz através de profecia e esperan-
do a Minha aprovação para tudo o que fa-
zem. Continuem aprendendo a agir segun-
do o conselho em “Pergunte-Me Tudo”,
pois é a sua maior proteção.

2) Mantenham os olhos sempre em
Mim. Ignorem as circunstâncias que se
opõem ao que lhes digo para fazer. Vocês
conhecem a história do dia em que Pedro
andou na água. Quando atendeu ao Meu
chamado e pisou na água, estava bem até
que tirou os olhos de Mim. Não foi só o
fato de ele ter olhado para baixo, para as
ondas imensas, mas também que permi-
tiu-se distrair pelo terrível vendaval. Pres-
tou tanta atenção ao vento que começou a
olhar muito para as circunstâncias, que
eram contrárias ao que Eu lhe dissera. E
passou a dar atenção demais àquele ven-
to furioso e sem grandes conseqüências,
até que se assustou e começou a afun-
dar.

Pedro tirou os olhos de Mim, e quando
isso aconteceu, ele perdeu a fé — não
conseguiu ver o engodo daquele vento.
Não conseguiu enfrentá-lo, porque pres-
tou atenção demais às circunstâncias em
vez de concentrar-se e ficar em sintonia
com a Minha voz, na qual podia confiar.

Digo, entretanto, que Pedro até saiu-
se bem, considerando que foi uma das
primeiras vezes em que permitiu que a
sua fé fosse alargada. Vendo que estava
vacilando na fé, ele fez a coisa certa. Não
queria se afogar, então imediatamente cla-
mou a Mim. Pediu-Me ajuda e Eu pude aju-
dá-lo. Embora tenha afundado quando viu
o que considerava impossível, viu que Eu
o ajudei de qualquer maneira quando cla-
mou a Mim, e o impossível tornou-se pos-
sível. Pedro aprendeu uma lição importan-
te naquele dia. Ele aprendeu o valor de
ficar concentrado, de não se distrair com

as circunstâncias enganosas. Ele apren-
deu que a Minha Palavra é mais forte do
que elas, e que é a única coisa que per-
manecerá firme.

3) Usem a sua fé cada dia. No caso de
Pedro, esse famoso relato de uma das
suas primeiras provas de fé foi compre-
ensível. Ele teve que cair para que pudes-
se aprender e adquirir uma fé mais pro-
funda. Mas nestes Últimos Dias, Meus fi-
lhos, vocês que já têm experiência em
questões de fé devem aprender a alargá-
la cada vez mais se não quiserem ficar
presos numa das armadilhas do Inimigo.
Podem fazer isso exercitando mais a sua
fé. Usem-na freqüentemente. Demons-
trem-na diariamente àqueles ao seu re-
dor e ao mundo. Recusem-se a ceder às
impossibilidades.

Agora é a hora de darem um passo e
exercitarem o seu dom de fé a um nível
maior e colocá-lo em ação, trabalhando
de acordo com o plano para esta nova era!
Dêem um passo e provem que não existe
o impossível para aqueles que dependem
do poder de Deus! Alarguem cada vez mais
a sua fé. Dêem passos maiores de fé cada
dia e desafiem toda e qualquer impossi-
bilidade que surja no seu caminho.

Eu lhes dei o plano de “perguntar-Me
tudo” para que “vigiassem, orassem,
escutassem e recebessem”. Estão me-
lhorando nesse aspecto, e aprendendo a
incluí-lo na sua vida diária. Agora peço que
ampliem essa visão, que “vigiem, orem,
escutem, recebam e ajam!” “Vigiem, orem,
escutem, recebam e entrem em ação!”

Entrem em ação como nunca antes!
Essa é a meta para 2001! Que seja um
ano de ação! O ano em que a sua fé vai
aumentar! — O ano em que multiplicarei o
seu dom de fé e que o usarão de manei-
ras mais grandiosas do que nunca!

45. E são essas as três medidas de preven-
ção para não caírem na cilada do impossível:

1) Vivam na Minha Palavra.
2) Concentrem-se em Mim e no traba-

lho que lhes dei.
3) Usem a sua fé, alarguem-na e exer-

citem-na; exercitem a sua fé colocando-a



8

em ação, alargando-a, agindo. Provem
que não existem impossibilidades para
aqueles que estão cheios do Meu Espíri-
to, que andam em fé, acreditando nas Mi-
nhas promessas.

46. Façam o impossível e assim, cada vez
que o Diabo aparecer para incomodá-lo, poderá
provar que ele está errado! Desafiem-no mos-
trando-lhe a sua fé! É assim que farei de vocês
uma força poderosa nos dias por vir. É por isso
que o mundo inteiro saberá quem são. É assim
que vão estabelecer o Meu Reino na Terra, não
só falarão a Palavra viva mas a terão correndo
nas suas veias. Vocês serão a prova viva de que
o impossível é possível Comigo, pois manifes-
tarão a sua fé nas suas ações!

47. Para a humanidade é um grande misté-
rio como o impossível torna-se possível. Mas é
natural para aqueles no plano espiritual. Para
aqueles que residem no Céu não existem impos-
sibilidades. Nem passa pela cabeça deles! E
agora deve ser assim com vocês também. Com
Deus, tudo é possível, portanto, Comigo em
vocês, todas as coisas lhes serão possíveis!
Agora que vão exercitar a sua fé ao máximo,
deixem que isso os proteja da cilada do “impos-
sível”.

48. Nesta era, agirei em vocês para provar
ao mundo que, por acreditarem em Mim, tudo
lhes é possível! Vocês vão ser a Minha prova
viva. Portanto peço-lhes hoje que liberem o dom
da fé plena que coloquei em vocês. Chega de
ter reservas, dúvidas e de se conterem! Agar-
rem-se apenas a Mim e deixem a fé plena fluir!

49. Vocês são o Meu mostruário para o
mundo, aqueles através dos quais escolhi fazer
as maiores obras do Tempo do Fim. Asseguro-
lhes que “impossível” é apenas um engodo.
Atentem, portanto, a esta advertência: firmem-
se no Meu poder e encarem o “impossível”!

50. Assim como o Mar Vermelho partiu
para Moisés segundo a Minha Palavra; como
Sara deu à luz tendo passado da idade; como as
muralhas de Jericó desmoronaram a um sinal de
Josué; como Elias foi transportado aos Céus;
como Sansão recebeu força sobrenatural; como
a Minha própria mãe terrena, Maria, concebeu
antes de conhecer um homem e Me trouxe ao

mundo; como Lázaro foi ressuscitado; assim
todas as coisas lhes serão possíveis. Como cada
um dos Meus profetas e servas de antigamente
agarraram-se à sua fé e acreditaram, assim tam-
bém a sua fé não lhes falhará conquanto fiquem
concentrados em Mim. Não é obra sua, é Mi-
nha. Essa fé plena é uma dádiva que Eu dou. A
sua responsabilidade é usá-la sabiamente, nu-
tri-la, cultivá-la e exercitá-la.

51. Continuem colocando-Me à prova. Con-
tinuem exercitando a sua fé. Comecem hoje com
todas as coisas que surgem no seu cotidiano.
Alarguem a sua fé mais e mais a cada dia, e não
voltem atrás. Desafiem o impossível, pois é esse
o destino que escolhi para vocês! (Fim da men-
sagem de Jesus.)

52. (Mamãe:) Que incrível, que inspira-
ção este desafio! Certamente merece ser lido re-
petidamente e estudado até compreendermos
completamente a mensagem. Existem tantas jói-
as e promessas importantes nesta mensagem
que peço-lhes que tomem o tempo necessário
para absorvê-las e apreciar ao máximo a sua
beleza. O Senhor quer dar um dom precioso a
cada um de nós, que é a capacidade de exercitar
fé plena como nenhum dos Seus filhos jamais
teve. É uma responsabilidade imensa, uma vo-
cação séria, mas também um grande privilégio.

53. Sei que não vão decepcioná-lO, que vão
agir à altura da expectativa, com grande entu-
siasmo, e que vão apoderar-se das promessas.
Depois, se seguirmos o nosso magnífico Mari-
do em plena fé, poderemos realizar os grandes
milagres que Ele planejou para nós na era de
ação.

54. Obrigada, queridos amores, por conti-
nuarem fiéis até o Fim. Não ficarão desaponta-
dos, e tampouco ficará o mundo que estamos
tentando alcançar, pois os verão e ficarão mara-
vilhados com o poder, luz e amor do nosso Rei,
Salvador e Amor Celeste! Tudo valerá a pena.
Vamos agüentar firmes e ficar cheios do poder
da fé plena até Ele nos chamar para o Céu. Amo
vocês!

Com o constante amor e carinho do nosso
Marido,

Mamãe


