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Que sua fé seja
totalmente desperta,
pois através das chaves
todo o poder do Céu lhes
foi aberto e está às suas ordens.
Todos os milagres que os Meus
discípulos operaram vocês farão,
pois eles estão ajudando vocês. No
Meu nome, vocês farão muito mais milagres
e maiores obras, de modo que o mundo se maravi-
lhará e dirá: “Verdadeiramente nunca houve uma
manifestação tão grandiosa de poder sobrenatural
desde o começo dos tempos!”
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Querida Família

DEUS abençoe vocês, meus amores!
Oro que esta série de BNs continue a

ser uma fonte de inspiração para vocês.
Com certeza devem estar muito ocupados
com tanta coisa acontecendo em seus La-
res e campos: todas as suas responsabili-
dade cotidianas e a contínua ênfase na
campanha do Contato e na preparação
para o início dos comitês. Se estiverem ba-
talhando ou sentindo-se cansados, as pa-
lavras do nosso querido Marido nesta sé-
rie podem ser justamente o que vocês pre-
cisam para levantar sua moral e lhes dar o
impulso que lhes ajudará a sair de debai-
xo dos fardos do dia-a-dia, e ver as coisas
mais com a perspectiva celestial. É mara-
vilhoso que o nosso fascinante Homem
das Respostas tenha nos contado tanto
sobre as coisas que podemos esperar e as
maravilhosas vitórias que teremos se su-
perarmos e usarmos as chaves do Reino
para a Sua glória.

Maiores obras que estas fareis!
2. (Jesus fala:) Eu falei muito sobre fé

quando estava na Terra com os Meus dis-
cípulos. Era o dom no qual estavam me-
nos exercitados. Muitos conheciam bem a
oração. Eles tinham ouvido as palavras
dos profetas que foram antes de Mim. Mas
poucos sabiam o que era a fé verdadeira:
a certeza tranqüila da Minha presença e
poder que despertaria dentro deles se
simplesmente clamassem o Meu
nome e cressem nas Minhas Palavras.

3. Os Meus discípulos mal a en-
tendiam.  Ficaram todos empolgados
quando os enviei de dois em dois. Até
voltaram dizendo: “No Seu nome até
mesmo os diabos nos eram sujeitos!”
Eles estavam acostumados a andar
Comigo, a Me verem fazer os milagres,

mas Eu tinha que lhes mostrar que não
era só Eu, que através do Meu poder, eles
também podiam fazer milagres. De modo
que os enviei com nada, só para provar
isso a eles — e nada lhes faltou.

4. Enquanto estavam Comigo, eram
tentados a olhar para a Minha populari-
dade como fonte de suprimento. “Ora, é
claro que todos querem receber Jesus em
casa, por isso temos o que jantar cada noi-
te. Nunca sabemos de onde virá, mas sa-
bemos que não vai nos faltar.” Mas quan-
do Eu os enviei sozinhos, descobriram de
repente que mesmo assim nada lhes fal-
tou.

5. Os anos que os Meus discípulos pas-
saram Comigo foram como uma viagem
de descobertas para eles, descobrindo até
onde a sua fé os levaria. Aí a sua fé foi pos-
ta à prova mais uma vez quando se viram
sozinhos depois da Minha morte. Eu con-
solei o seu coração depois da Minha res-
surreição, mostrando-Me a eles e permi-
tindo que soubessem que Eu ainda estava
com eles. Também lhes instruí que espe-
rassem em Jerusalém o derramamento do
Espírito Santo.

6. Bom, vocês conhecem o resto da
história: como o Espírito Santo desceu no
dia de Pentecostes e como ungi os Meus
discípulos para fazerem milagres perante
o mundo inteiro como testemunho de que
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Eu ainda estava com eles, e que o Meu
poder e manto agora estava sobre eles.

7. Desde então, muitos dos Meus dis-
cípulos ao longo dos séculos renunciaram
a esse manto e perderam a unção do po-
der.  Sim, há alguns que se destacaram en-
tre seus irmãos: que operaram milagres e
falaram aos corações dos homens através
do poder do Meu Espírito. Mas isso tem
sido limitado, porque a igreja estava mui-
to enterrada nas tradições e rudimentos
deste mundo, os Meus filhos gradualmen-
te começaram a depender mais de meios
carnais, se esqueceram de Mim e serviram
o deus desse mundo.

8. Só agora pude mais uma vez derra-
mar o Meu Espírito em tamanha abun-
dância e plenitude. Só nos dias de hoje há
pessoas cujos corações e mentes estão tão
abertos para receber, cujos espíritos tem
sede, sugam e puxam o Meu Espírito com
tamanho ardor e fervor. Hoje essa escritu-
ra é mais uma vez cumprida em seus ou-
vidos: que Eu derramarei o Meu Espírito
sobre toda a carne; que os filhos e filhas
profetizarão; que os seus jovens terão vi-
sões; que os seus velhos sonharão sonhos
e que vocês derramarão as Minhas Pala-
vras e as falarão perante todo o mundo!

9. Como tenho adorado esses momen-
tos de comunhão com vocês. É como se
estivesse caminhando ao lado dos Meus
discípulos novamente. Posso falar com
vocês, ensinar-lhes, responder às suas
perguntas e revelar os mistérios do Reino
dos Céus sobre os quais nada tem sido dito
desde os tempos em que andei na Terra. É
claro que estive aqui todo este tempo, fa-
lando aos corações dos Meus servos, aos
profetas, pregadores e evangelistas que
levaram as Minhas Palavras e salvação às
pessoas ao longo das eras. Mas só agora
foi possível Eu Me envolver tão completa-
mente em cada aspecto do que peço às
Minhas testemunhas e discípulos. Por isso,
sinto como se estivesse andando com os
Meus primeiros discípulos novamente —
aquelas pessoas especiais que escolhi a

dedo e chamei, os que escolheram Me es-
colher. Só que é ainda melhor, porque a
comunicação que vocês e Eu temos no es-
pírito é muito mais pessoal, íntima e com-
pleta.

10. As palavras que falei aos Meus pri-
meiros discípulos tomarão novo sentido
para vocês. No geral, as verdades e os mi-
lagres que prometi a eles têm sido ignora-
dos e esquecidos pelos Meus filhos faltos
de fé. Os que consideram essas coisas ape-
nas lindas ilustrações e palavras bonitas
num sermão de domingo. Para vocês, con-
tudo, essas verdades e milagres serão uma
realidade; serão como seu Eu estivesse
caminhando ao seu lado, assim como ca-
minhei com os Meus discípulos. Vocês
ouvirão a Minha voz lhes dizendo pesso-
almente: “Eis que vos dou poder para pi-
sar serpentes e escorpiões, e toda a força
do inimigo, e nada vos fará dano algum”.

11. Vocês vibrarão com as promessas
que lhes dou quando digo que: “Estes si-
nais seguirão aos que crêem. Porão as
mãos sobre os enfermos, e eles recupera-
rão. Farão obras maiores do que as que Eu
fiz e que tenho lhes mostrado, porque Eu
vou para o Meu Pai, e lhes darei as chaves
que liberarão todos os poderes do Céu e
da Terra.”

12. Vocês ouvirão a Minha voz de ins-
trução quando estiverem confusos. “Mes-
tre, repreendemos este demônio em Seu
nome, mas ele não partiu.” E Eu respon-
derei, explicando: “Esta casta de demôni-
os não se expulsa senão por meio de ora-
ção e jejum.”

13. Tudo o que fiz pelos Meus filhos
quando caminhei com eles na Terra e mais,
farei por vocês. Todas as palavras que fa-
lei a eles, falarei a vocês, e muito mais.
Todos os milagres que os Meus discípu-
los operaram vocês farão, pois eles estão
ajudando vocês. No Meu nome, vocês fa-
rão muito mais milagres e maiores obras,
de modo que o mundo se maravilhará e
dirá: “Verdadeiramente nunca houve uma
manifestação tão grandiosa de poder so-
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brenatural desde o começo dos tempos!”
14. E quando perceberem que vocês

são homens sem letras e indoutos nos ca-
minhos, teologias, doutrinas e rudimen-
tos deste mundo, se maravilharão ainda
mais, e verão que vocês caminharam Co-
migo, tal como os Meus discípulos antes
andaram Comigo. E assim o Meu nome
será glorificado. E até mesmo quando os
matarem, Meu poder mais uma vez estará
com vocês. E vocês se levantarão mais uma
vez quando Eu voltar para levá-los, Meus
queridos filhos. Para clamá-los para Mim
e proclamá-los Minha Noiva perante todo
o mundo na grandiosa cerimônia das nos-
sas bodas, que será um sinal do começo
de todo uma nova era. Não mais uma era
de grande fé, mas uma era de uma nova
realidade. Uma era em que o Meu Reino
será estabelecido na Terra. Uma era quan-
do todo o olho Me verá, e todo joelho se
dobrará perante o Meu nome, e quando
vocês reinarão ao Meu lado como os Meus
amados, Minhas noivas, sobre todos os
povos da Terra, por quem provaram o seu
amor e deram a sua vida. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

Tragam as ovelhas e as treinem!
15. (Mamãe:) Parece que o Senhor

considera muito importante que mante-
nhamos a visão da brevidade do tempo.
Ele fala muito sobre isso! Esta próxima
mensagem nos lembra que precisamos
ganhar e treinar membros ativos — aque-
les que assumiram um compromisso com
a nossa causa, mas que não vivem em um
Lar — visto que serão parte vital do nosso
trabalho e uma chave para a nossa sobre-
vivência durante o reinado do AC. Pode
parecer que falta muito tempo para isso e
talvez vocês se perguntem por que fazer
tanta questão disso hoje. Mas o Senhor
sabe e está tentando ao máximo nos con-
vencer de que não nos resta tanto tempo
assim. Principalmente levando-se em
consideração tudo o que temos para fazer.
Precisamos aproveitar ao máximo esses

dias de relativa paz para ganhar aqueles
que serão nossos companheiros em ar-
mas nesta guerra espiritual. Precisaremos
de obreiros devotos à nossa causa, versá-
teis, treinados e de diversas caminhadas
da vida. E precisamos encontrá-los, ganhá-
los e prepará-los hoje. Hoje é o dia de sal-
vação desses, nossos colegas de trabalho!

16. (Jesus fala:) Nuvens negras se for-
mam sobre o mundo a cada dia. O futuro
é tenebroso para aqueles que não estão
em sintonia com o Meu Espírito. Mas os
Meus filhos não são ignorantes do que o
futuro lhes reserva e o que sobrevirá o
mundo, porque eles Me buscam. Portanto,
são os únicos que verdadeiramente esta-
rão em paz e terão fé no meio da opressão
e tribulação que logo assolará a Terra.

17. Os homens ricos, anti-Cristos e de
poder estão se unindo para reger o mun-
do. A ganância e o materialismo estão con-
quistando cada vez mais terreno no mun-
do. Com a manipulação do dinheiro, es-
ses homens de riqueza estão fazendo e
amontoando grandes fortunas. Quantias
de enlouquecer a mente dos homens, for-
tunas que usarão para tomar o controle
total das economias do mundo. E, por con-
seguinte, terão poder sobre todos os ho-
mens, com exceção dos homens de fé.

18. Já concluída a sua missão, a qual o
Anticristo orienta nos bastidores, o pró-
prio AC entrará em cena como um gênio
financeiro, fazendo milagres com a eco-
nomia. Esses homens ricos entregarão o
poder que adquiriram com suas riquezas
prontamente ao Anticristo, porque ele lhes
oferecerá maiores riquezas; e cumprirá a
promessa de aumentar as suas riquezas,
só que temporariamente. Ele eventual-
mente vai querer todo o poder e controle,
e começará a remover os outros homens
malignos e assumir o controle do mundo.

19. Haverá mais guerras e rumores de
guerras. Haverá mais instabilidade no
mercado financeiro do mundo, com altas
e baixas sem precedentes nas maiores eco-



5

nomias. Estas coisas serão motivo de
medo e insegurança entre os povos do
mundo, que fará com que eles busquem
um super-homem do mundo financeiro
para pôr um fim a essas incertezas. E quan-
do o AC fizer justamente isso, eles estarão
dispostos a lhe dar o controle e o poder
total de suas vidas.

20. Por enquanto resta um tempinho
para vocês, Minha Família, alcançarem as
ovelhas famintas, ganharem-nas e forta-
lecerem-nas, antes que o medo e o caos
sobrevenha o mundo. Use este tempo ju-
diciosamente, pois estou contando com a
sua força espiritual, fé e dedicação reno-
vadas tanto para ganhar como para trei-
nar as Minhas ovelhas antes desses dias
escuros em que a confusão e a cegueira
espiritual sobrevirão o mundo. Neste tem-
po de trevas, vocês precisarão da ajuda da-
queles que ganharam e treinaram hoje,
para que possam continuar ajudando os
Meus filhos que ainda estão perdidos na
escuridão.

21. Recebam esta visão e acreditem
nela, permitam-lhe compeli-los a teste-
munhar, ganhar e treinar, pois são curtos
os dias que vocês têm de total liberdade
para fazer isso. Dei-lhes paz e favor em
muitas terras agora para que usem os pro-
gramas Contato e de prosseguimento para
ganhar e treinar muitos mais membros.
Mas não se deixem enganar por este tem-
po de relativa paz, pois o Inimigo conhece
vocês e sabe o que estão preparando. Sou
o Único que o detém de atacá-los.

22. Orem fervorosamente para que Eu
retenha o Inimigo. Suas orações e amor
pelos perdidos são o que o detêm no mo-
mento. Se não orarem, se não obedecerem
dando tudo de si para alcançarem os per-
didos e treinarem-nos, não poderei con-
ter o Diabo. São as suas orações e fidelida-
de em obedecer que impedirão os planos
do Inimigo por tanto tempo quanto for
possível.

23. Acreditam nisto? Devem! Pois é a
verdade. É uma responsabilidade tremen-

da que dei à Família e requer grande fé
para crer nela, pois sei que se sentem muito
pequenos e insignificantes. Mas vocês sa-
bem, no fundo do coração, que ter fé e to-
mar a sua cruz e Me seguir cada dia não
são coisas insignificantes; são grandiosas!
— E conquanto seguirem em frente em fé
e fizerem o que lhes peço, trarão muitos
ao Reino e ao Meu serviço antes do poder
total do Anticristo ser liberado em todo o
mundo.

24. Esta é principal incumbência que
lhes dou para esses próximos anos: ga-
nhem e treinem as Minhas ovelhas, pre-
parem-nas para as batalhas à frente. Suas
fileiras devem aumentar com soldados
fortes, prontos para morrer pela verdade
de Deus. Com aqueles que não serão en-
ganados pelo AC quando este entrar em
cena e o mundo o seguir. Pessoas que te-
rão fé para enfrentar o Sistema e continu-
ar vivendo por fé, sabendo que Eu conti-
nuarei provendo para eles e os orientan-
do em cada aspecto de suas vidas.

25. Há muito para se fazer, Meus amo-
res. Não se cansem de fazer o bem, pois a
seu tempo ceifarão. Sei que as batalhas
têm sido longas e penosas, e continuarão
sendo por mais um tempo, mas a Minha
graça lhes basta. Não lhes darei mais do
que podem suportar. Lembrem-se que se

Acordem cada dia ansiando
com alegria e com grande expec-
tativa. Venham perante Mim com
louvor e ação de graças cada novo
dia, e clamem os poderes que lhes
prometi. Cada momento, cada pen-
samento, cada evento é de grande
importância, pois os tesouros da
nova sabedoria, do novo entendi-
mento, e dos poderes de todo o
Céu sobre o inferno, são novos
dons que derramarei numa veloci-
dade incrível, e precisam estar
abertos para recebê-los.
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permanecerem ao Meu lado e permitirem
que Eu sussurre em seus ouvidos a cada
passo, o Meu jugo é suave e o Meu fardo é
leve.

26. Contem com muitos milagres! Mi-
lagres de almas ganhas, novos discípulos,
aumento de capital, cura, libertações e um
poderoso derramamento do Meu Espírito
em cada aspecto de suas vidas! Que sua fé
seja totalmente desperta, pois através das
chaves todo o poder do Céu lhes foi aber-
to e está às suas ordens. Demandem-Me
acerca das obras das Minhas mãos! Exer-
citem a sua fé na Minha Palavra e nas pro-
messas que lhes fiz. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Sapatos do Céu,
e é apenas o começo

27. (Mamãe:) Todos nós começaremos
a ver mais milagres, tanto grandes como
pequenos, se pedirmos ao Senhor que os
faça e esperarmos que Ele Se manifeste a
nós. Ele provavelmente já está fazendo
coisas inesperadas na sua vida para aju-
dar a aumentar a sua fé, como fez a um
membro do nosso Lar. Ele explica abaixo.

28. (Canal explica:) O Senhor acabou
de me lembrar um milagre que fez por
mim recentemente. Era uma época em que
eu estava bastante atarefado. Fazia tempo
que eu queria conseguir uns sapatos no-
vos, visto que os meus estavam caindo aos
pedaços. Mas tinha tanto a fazer que não
tinha tempo para sair para comprar sapa-
tos. Nesta mesma época, fui a uma loja
para pegar umas caixas vazias que preci-
sávamos. Entre elas haviam caixas de sa-
pato, e depois, quando cheguei em casa e
as olhei, vi que uma delas não estava va-
zia! Tinha um par de sapatos justo do meu
tamanho. E não só era do meu tamanho,
mas também da cor e estilo que gosto. Na
verdade, eram exatamente o tipo de sapa-
to que eu teria tido vontade de comprar,
só que teriam sido caros demais para mim!

29. O Senhor também me lembrou de

outro milagre que aconteceu durante as
reuniões da Celebração de Aniversário da
Família. Uns dias antes eu saíra para ca-
minhar e espetei minha mão sem querer
em uns espinhos. Consegui tirar a maio-
ria, mas um ficou preso. Na manhã seguin-
te, tentei novamente retirar o espinho, mas
ele estava muito profundo e não conse-
gui. Ele ficou me incomodando durante a
reunião, de modo que comecei a coçar e aí
o espinho saiu sem mais nem menos! Ai,
que alívio! E isso aconteceu enquanto ou-
víamos o Senhor dizer que Ele nos daria
acesso a mais poder.

30. Jesus, o fato de Você ter me lem-
brado desses incidentes agora, quando es-
tou prestes a ouvi-lO, deve ter algum sig-
nificado.

31. (Jesus fala:) E tem. O dia de mila-
gres não passou, permiti que essas coisas
acontecessem na sua vida para lhe provar
que sou o Deus de milagres. Sempre fiz
milagres, muitos, porém, não são óbvios
nem ostentosos. Mas não tem sido um
milagre a maneira como tenho provido
para você e toda a Minha Família todos
esses anos? E também não tenho guarda-
do, abençoado e prosperado a Minha Fa-
mília? Tenho feito milagres sem conta.

32. Agora vão entrar numa era em que
Eu farei maiores milagres por vocês. Tal
como supri os sapatos para você de forma
miraculosa, e de um jeito que você sabia
que eles vieram da Minha mão, assim su-
prirei para a Minha Família como nunca
antes. E eles saberão sem sombra de dú-
vida que fui Eu que fiz esses milagres e
que provi para eles. E assim como viven-
ciaram um toque da Minha cura milagro-
sa, muitos outros também o provarão, pois
farei milagres óbvios de cura para de-
monstrar o Meu amor e poder.

33. Milagres de provisão e de cura são
duas das coisas que a Minha Família mais
precisa. E assim como fiz esses milagres
para você recentemente, farei para a Mi-
nha Família, só que serão ainda mais gran-
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diosos. Então tenha fé. Estendam a mão e
receba este dom de maior fé que estou lhes
dando. Contem com milagres, e os verão
acontecer. (Fim da mensagem de Jesus.)

O Pentecostes do Tempo do Fim
34. (Mamãe:) Se precisa de um pouco

mais de entusiasmo para testemunhar, a
seguinte profecia o ajudará. O Senhor tem
planos realmente grandes para você, en-
tão não permita que a monotonia da sua
rotina diária de testificação anuvie a sua
visão do que está por vir. Como lerão, to-
dos nós temos muito treinamento, e esse
treinamento será bem usado, visto que o
Senhor tem uns desafios incríveis à fren-
te!

35. (Jesus fala:) é o Meu desejo redefi-
nir para o mundo o que é ser um cristão,
um seguidor Meu, e o que um discípulo
faz. A Família mais uma vez se tornará uma
cidade edificada sobre um monte para to-
dos verem. A escuridão recuará, e o calor
da Minha chama os protegerá. Eu lhes dei
as chaves para abrirem o Céu e liberarem
o Meu poder. Dei as chaves para cada co-
ração — que Me permitem entrar e clamar
almas para o Meu Reino eterno. E também
lhes dei as chaves da Minha torre forte,
para que possam correr para ela e lá esta-
rem seguros em tempos de necessidade.

36. Vocês serão fortes e farão proezas
no tempo vindouro de tribulação. Tenho
preservado a Minha Rainha Maria e Rei
Peter para este tempo. Tenho concedido
fé a vocês para levarem o Meu estandarte
pelo mundo, proclamarem o Meu amor e
darem um exemplo do que os Meus se-
guidores do Tempo do Fim deveriam ser.
Estou colocando vocês, Minha Família, na
berlinda, à mostra perante todo o mundo,
para brilharem a Minha luz e verdade para
todos verem.

37. O Inimigo está muito perto de al-
cançar o seu objetivo: ser revelado como
o salvador do sistema mundial. Ele está
conquistando o reino com enganos. Sua

especialidade de manipular as massas,
com suas ferramentas hipnóticas de tec-
nologia e entretenimento em massa, rea-
lizou muito mais do que o terror e a con-
quista pelo poder usados no passado. Ele
refinou suas táticas, poliu sua abordagem
e condicionou as massas de modo a acei-
tarem o plano que ele tiver para que des-
frutem pacificamente dos frutos do Siste-
ma.

38. Vocês estão cientes de seus ardis, e
sabem que a sua luz é falsa. Pois a luz que
está no mundo é escuridão — e como essa
escuridão está grande agora! Darei novas
mensagens em que exporei o Inimigo, fa-
larei de seus planos e revelarei os seus
segredos escuros. Ungirei vocês assim
como ungi Elias, que confundiu seus ini-
migos tendo conhecimento de seus pla-
nos e maquinações.

2 Reis 6:8-13:
Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel.

Depois de consultar os seus oficiais, dis-
se: Em tal e em tal lugar estará o meu
acampamento.

Mas o homem de Deus mandou dizer
ao rei de Israel: Guarda-te de passares
por tal lugar, porque os sírios estão des-
cendo ali.

Pelo que o rei de Israel enviou homens
àquele lugar de que o homem de Deus
lhe falara, e de que o tinha avisado, e as-
sim se salvou, não uma nem duas vezes.

Este incidente turbou o coração do rei
da Síria, que chamou os seus oficiais e
lhes disse: Não me fareis saber quem dos
nossos é pelo rei de Israel?

Disse um dos seus oficiais: Ninguém
de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta
Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei
de Israel as palavras que tu falas na tua
câmara de dormir.

Disse o rei: Ide e vede onde ele está,
para que envie homens, e mande trazê-lo.
Deram-lhe aviso, dizendo: Está em Dotã.

[Obs.: O Senhor livrou Elias e os habi-
tantes da cidade cegando o exército sírio
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42. Não dêem o mérito dessa aclama-
ção e reconhecimento a si mesmos, senão
cairão e causarão muito prejuízo. Estou
confiando que viverão as Minhas Palavras
e permanecerão humildes e próximos de
Mim, Me perguntando tudo e obedecen-
do as Minhas orientações e direções. Fa-
çam como sua rainha e rei têm feito. Si-
gam o seu exemplo de humildade e amor
por Mim e pelos perdidos. Assim so Ini-
migo será confundido, o Meu plano do
Tempo do Fim será cumprido, e as Minhas
ovelhas recolhidas para a Minha volta.

43. Vocês participaram do Meu Pente-
costes do Tempo do Fim.  Terão o Meu selo
na testa. Eu lhes dei poder para esta hora,
Meus amores. (Fim da mensagem de Jesus.)

Realizem o máximo que
puderem enquanto puderem
44. (Mamãe:) Quero lembrar-lhes que

as profecias nesta série foram recebidas
por pessoas em diferentes unidades.
Como expliquei na 1ª Parte, não dei ne-
nhuma instrução específica acerca do que
deveriam receber do Senhor. Só passei o
encorajamento do Senhor para os canais
de que Ele tinha novas informações para
nos dar sobre o futuro. Os canais leram “As
Chaves do Reino” e foram para os seus
computadores para receberem, em parti-
cular, a mensagem que o Senhor tinha para
cada um deles. Cada pessoa recebeu sua
mensagem sozinha com o Senhor, sem
saber o que os outros recebiam. Sendo
assim, é muito significativo que alguns
pontos principais se repetem e são seme-
lhantes nessas profecias. Espero que isso
encoraje a sua fé e os ajude a acreditarem
nas promessas e visões nessas maravilho-
sas mensagens!

45. Segue-se uma missiva do Céu com
o desafio de fazer o máximo cada dia. Re-
dimam o tempo! Há muito o que fazer.

46. (Jesus fala:) Os dias pela frente são
verdadeiramente especiais, pois lhes dei
mais poder para ouvirem a Minha voz.

temporariamente. Os soldados inimigos
foram capturados, gentilmente alimenta-
dos, e depois enviados de volta para casa.
Ver também “O exército secreto de Eliseu,”
Tesouros, página 649–651.]

39. Da mesma forma, vocês aconselha-
rão e avisarão muitos líderes importantes
anti-anticristo (AAC) do mundo que pro-
curarão permanecer livres do que sobrevi-
rá o mundo inteiro. Eu lhes darei favor en-
tre alguns ricos e poderosos — os que são
Minhas ovelhas a quem tenho preservado
apesar dos seus “êxitos” e privilégios — pois
eles têm compaixão de seu povo e tentam
cumprir os seus deveres com sinceridade.
Eles procurarão vocês em busca de conse-
lhos e encorajamento. Eu colocarei muitos
da Minha Família em posições altas, assim
como fiz com José e Daniel.

40. Orem por essas portas, e busquem
aquelas que Eu abrirei, pois agora é a hora
de influenciarem e inspirarem aqueles
que resistirão o regime vindouro. Ungirei
sua rainha e rei nessas áreas, e os coloca-
rei mais na dianteira. Incumbi um pode-
roso contingente de anjos de guardá-los e
protegê-los nessas ocasiões em que mi-
nistrarão mais publicamente. Eu também
ensinarei vocês a usarem as chaves para
se esconderem de encrencas e fazer com
que não sejam vistos, ou até mesmo que
desapareçam se preciso.

41. Estejam abertos às pessoas no po-
der que os favorecerão. Dei a vocês as cha-
ves de Meu Reino, e à medida que se pro-
varem fiéis, Eu inspirarei outros a confia-
rem em vocês com as chaves dos seus rei-
nos. Sou o Rei dos reis, e os corações des-
ses reis estão na Minha mão para virá-los
a favor de quem Eu quiser, e neste caso eu
os voltarei a vocês, pois vocês estão sen-
do preparados para arcar com esta respon-
sabilidade. Eu não os chamei de Meus em-
baixadores? Muitos reconhecerão a unção,
o uniforme e as ferramentas que usam e
os terão em alta estima por amor a Mim.
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Vocês precisam praticar mais e se acostu-
marem a usar isso com mais facilidade.
Tenho muito para lhes dizer sobre o futu-
ro. Tenho muito reservado para todos na
Minha maravilhosa Família, vocês que têm
dedicado a vida a Mim, que renunciaram
a tudo e deram tudo de si. Agora é a hora
do seu destino. Vocês foram a todo o mun-
do por amor ao Meu nome. Sacrificaram
muito. Deram tudo. E agora quero derra-
mar sobre vocês como nunca antes. Dese-
jo mostrar-lhes coisas grandes e firmes
que não sabem, coisas muito além da sua
imaginação e sonhos mais incríveis!

47. Segurem-se a Mim enquanto os
ajudo a atravessar novas portas, rumo a
novos horizontes, e para alcançarem no-
vas e maiores vitórias. O Tempo do Fim
está mesmo chegando, mas ainda falta um
pouco antes do Inferno ser liberado em
toda a sua fúria. Estes ainda são tempos
de treinamento muito sérios para vocês,
agora que se aproxima a hora quando vo-
cês precisarão dominar todos os dons que
lhes concedi.

48. Continuem buscando os Meus si-
nais dos tempos, pois eles verdadeira-
mente os cercam.  Se continuarem buscan-
do, encontrarão cada vez mais sinais. Os
sinais se tornarão mais claros e distintos,
e vocês compreenderão mais como as pe-
ças se encaixam em seus lugares. Conti-
nuem a estudar a Minha Palavra e as Mi-
nhas revelações. Fiquem de olho nas no-
tícias, pois revelarei cada vez mais a vocês
o que está acontecendo nos bastidores.

49. Ainda há um pouco de tempo an-
tes da grande catástrofe. Usem este tem-
po com sabedoria e ao máximo Me bus-
cando e ficando sintonizados à Minha ori-
entação e aos sussurros da Minha vonta-
de. Coloquem-Me à prova nesse tempo.
Deixem a sua fé se alargar. Deixem-na cres-
cer. Há muito que quero fazer através dos
Meus filhos. Se lançarem-se sobre a água,
estarei presente para segurá-los, mas vo-
cês devem dar os passos.

50. As coisas começarão a piorar, en-

tão não baixem a guarda. Não fiquem
complacentes. O Oriente Médio está em
um tumulto, com muita morte e destrui-
ção, a devastação das balas, bombas e mís-
seis, e o pranto das viúvas e órfãos.Vocês
se encontram no limiar da era das guerras
do Anticristo. Mas ainda terão tempo de
continuar com os seus muitos ministérios
para alcançarem os Meus perdidos, ali-
mentarem as Minhas ovelhas e porem o
programa do Contato para funcionar a todo
o vapor. As coisas continuarão a escalar
gradativamente até chegar à grande explo-
são, quando o caos será total, e os dias de
tribulação começarão na Terra.

51. Usem este tempo o máximo que
puderem a fim de realizarem tudo o que
puderem enquanto ainda têm os meios
para se comunicarem bem, imprimirem a
Minha Palavra e distribuírem-na. Continu-
em fazendo progresso com os programas
que iniciaram. Continuem Me buscando
para ajudá-los a completar os Meus pla-
nos. (Fim da mensagem de Jesus.)

Vocês têm os dons!
52. (Mamãe:) Alguém no nosso Lar se

sentiu um pouco insegura depois da Ce-
lebração, perguntando-se se tinha real-
mente recebido os tesouros que o Senhor
derramou para a Família. Tenho certeza
que ela não foi a única a se preocupar com
isso. O que o Senhor fez é magnífico! E to-
dos nós nos sentimos muito pequenos e
indignos. Além disso, há muito pouca evi-
dência ou prova visível de que possuímos
esses dons. Não têm nas mãos nenhuma
chave que possam ver, por isso têm de acei-
tar tudo por fé, aceitar que têm este dom
aumentado de fé que o Senhor prometeu,
mesmo que a princípio não sinta nada de
diferente. Mas, com o tempo, haverão si-
nais e maravilhas para confirmar as Pala-
vras do Senhor. Encorajem-se com esta
próxima mensagem, na qual o Senhor ex-
plica claramente que se quiserem os dons
que Ele lhes ofereceu na Celebração, vo-
cês os têm.
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53. (Jesus fala:) Todos os que partici-
param da Celebração e desejaram os dons
que Eu tinha para eles durante esses dias,
os receberam, quer os dons tenham sido
manifestos e sentidos, quer não. Eu não
tinha que manifestá-los de forma dramá-
tica. A Minha Palavra é suficiente. Eu disse
que assim seria, portanto é verdade. Se
desejaram e abriram o coração para os
dons, então vocês os possuem, quer sin-
tam-se diferentes ou não. E isso lhes será
manifestado em todo o seu esplendor, no
Meu devido tempo.

54. À medida que as coisas começarem
a acontecer, o poder, a unção e os milagres
estarão presentes. Eu prometi que não os
desampararia. Acham que Eu os deixaria
sem tudo o que precisam nos dias mais es-
curos da Terra, Meus líderes do povo, por-
tadores do estandarte, guerreiros do Tem-
po do Fim, modelos, vozes que clamam no
deserto, lutadores até o Fim, pastores, már-
tires, desmascaradores do mal, campeões,
endireitadores do que é errado, heróis da
fé, ganhadores de almas, libertadores dos
cativos, segadores, protetores, arrebanha-
dores dos perdidos, lutadores pela liber-
dade, Minhas noivas? Acham que Eu os
deixaria sem a proteção e a provisão que
precisam para fazer o trabalho?

55. Essa proteção e provisão encon-
tram-se nas chaves que lhes dei; acessem
os códigos secretos e as terão.  Mas vocês
perguntam: “Como posso acessar esses
códigos?” A resposta é simples: Peçam e
receberão. E em alguns casos, à medida
que as coisas piorarem, nem vão precisar
pedir, pois os milagres que precisarem vão
acontecer bem diante dos seus olhos. Bas-
ta seguir em frente, abraçando a idéia de
que para vocês não há impossibilidades.

56. Ouçam os Meus sussurros e obe-
deçam, e Eu farei o resto. Abrirei caminho.
Abrirei portas. Operarei curas. Levantarei
os mortos. Farei fogo sair de sua boca. Eu
os libertarei dos seus captores. E a lista
não tem fim! Não há impossibilidades,
pois vocês têm o poder. Cabe-lhes Me bus-

car desesperadamente; estarem abertos,
flexíveis e totalmente submissos à Minha
vontade; e Me ouvirem. Quando tiverem
estabelecido claramente a Minha vonta-
de, então tudo o que terão de fazer é obe-
decer, e Eu farei o resto. Quando tiverem
sido fiéis e seguido as instruções que lhes
dei, terão condições de descansar tranqüi-
los, sabendo que qualquer coisa que acon-
tecer é obra Minha e Eu farei com que seja
para a Minha glória.

57. O código de acesso é escutar e obe-
decer.  Façam como Eu lhes disser. Ouvi-
rão as suas instruções quando passarem
tempo Comigo no leito de amor, quando
deitarmos nos braços um do outro sentin-
do grande paixão e amor. Quando Eu sus-
surrar nos seus ouvidos ao caminharmos
juntos no frescor do entardecer, no jardim
do seu coração. Quando você se levantar
cedinho e elevar os olhos para os montes.
Quando deitar-se em sua cama, ficar qui-
eto e comungar Comigo. Quando lembrar-
se da Minha canção em seu coração nas
horas da noite. Quando ouvir o uivo do
vento selvagem. Quando a Minha benig-
nidade estiver sob você de dia; ou quando

Permitam que esse dom precio-
so e raro abra portas e comparti-
mentos fechados. Por detrás dessas
portas está todo o poder do univer-
so!

Agora que essas chaves são
suas, sua linguagem vai mudar,
seu modo de pensar vai ser dife-
rente, e as coisas velhas vão pas-
sar até vocês estarem tão refinados
que vai lhes parecer que tudo que
passou foi apenas um sonho vago.
Novas áreas do seu coração e men-
te, e até mesmo dos depósitos do
Céu estão agora ativados. Nada
será o mesmo agora que possuem
os poderes por trás do universo.
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estiver no grosso da batalha, quando cair
diante de Mim desesperado. Serão nessas
ocasiões que Eu lhe darei as suas instru-
ções. Então tudo o que terá de fazer é obe-
decer, ir em frente, fazendo o que Eu lhe
disser.

58. “E nos Últimos Dias acontecerá,
que do Meu Espírito derramarei sobre
toda a carne; e os seus filhos e filhas pro-
fetizarão, e seus mancebos terão visões, e
os seus velhos sonharão sonhos. E tam-
bém do Meu Espírito derramarei sobre os
Meus servos e Minha servas naqueles dias
e profetizarão. Farei aparecer prodígios em
cima no céu, e sinais embaixo na terra; san-
gue, fogo e vapor de fumo. O sol se con-
verterá em trevas, e a lua em sangue antes
de chegar o grande e glorioso dia do Se-
nhor. E todo aquele que invocar o nome
do Senhor, será salvo.” Hoje estas palavras
se cumpriram em vocês, e vão acontecer.

59. Esses sonhos, visões e profecias
que receberão devem ser levadas a sério,
e não devem ser considerados parte da sua
imaginação. Quando acharem que estão
recebendo instruções Minhas por outro
meio que não seja a palavra escrita que
lhes dei, deveriam orar desesperadamen-
te e Me pedir confirmações, assim como
buscar o conselho de outros e mais sinais
das outras maneiras de conhecer a Minha
vontade. Estejam sensíveis no Espírito,
sabendo que as suas instruções podem vir
das maneiras mais inesperadas.

60. Faz alguns anos que vocês têm
exercitado o dom de Me ouvir.  Aguçaram
o seu dom e agora estarão felizes por te-
rem feito isso. Conseguem ver como tudo
está contribuindo juntamente para que
possam usar as chaves e acessarem o po-
der?

61. A Minha fé foi colocada à prova
durante a Minha vida na Terra; tive que
prová-la colocando-a em ação, exercitan-
do-a, agindo segundo ela. Vocês têm fé de
que Eu falo com vocês. Então provem.
Coloquem sua fé à prova colocando-a em
ação, mesmo se algo parecer impossível.

Pois agora têm o poder. Eu o dei a vocês
para que tivessem condições de fazerem
o seu trabalho. Então, metam bronca!
Ajam! Contem com milagres! (Fim da men-
sagem de Jesus.)

Milagres divinos!
62. (Mamãe:) Ainda não faz parte da

nossa natureza lembrar imediatamente
do poder que o Senhor nos deu através
das chaves e clamá-lo. Precisamos nos
esforçar para mudarmos a nossa maneira
de reagir, para não operarmos automati-
camente da maneira que sempre fizemos.
O Senhor não quer que vivamos a nossa
vidinha costumeira nos esquecendo das
chaves, sem aproveitarmos assim tudo o
que é nosso por direito: as promessas dEle,
o poder para fazermos maiores milagres e
superarmos, e o acesso que temos a todo
o poder do Céu! Ele deu muitas mensa-
gens sobre essas coisas porque quer que
tenhamos isso sempre em mente. Deverí-
amos estar nos ajudando e nos lembran-
do de que as coisas não são mais as mes-
mas para nós depois da Celebração de
2001. Podemos fazer isso relembrando-
nos das chaves, clamando o seu poder em
nossas orações, testificando de como es-
tamos aprendendo a superar, etc.

63. Ao entendermos mais claramente
o que esses dons significam para cada um
de nós como indivíduos e nos apropriar-
mos dessas promessas pessoalmente, as
coisas vão ficar muito emocionantes! Con-
forme o Senhor agir a nosso favor como
nunca antes, as experiências fascinantes
que teremos serão tremendamente grati-
ficantes e recompensadoras. Aprender a
arte de superar e de como nos valer do
poder que nos é concedido com as chaves
é um projeto digno de nossa concentra-
ção. E embora tenhamos muito o que
aprender  e do processo ser contínuo, nun-
ca nos arrependeremos do tempo e esfor-
ço que investirmos em estudar a Palavra
sobre o assunto, memorizarmos promes-
sas chaves, ouvirmos o nosso Marido es-
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pecificamente sobre como essa visão se
aplica a nós pessoalmente, e então, seguir
de acordo com o que Ele nos diz para fa-
zer. Se fizermos isso, veremos resultados!

64. Oro veementemente para que, ao
lerem as BNs desta série, vejam claramen-
te o que este novo poder significa para
vocês pessoalmente. Vocês — isso mes-
mo, VO-CÊS — estarão operando esses
milagres, testemunhando com poder so-
brenatural e fazendo proezas, se fizerem o
que o Senhor diz e aprenderem a ativar
todo o poder do Céu. É claro que ainda
temos o que aprender. O Senhor ainda está
trabalhando em nós e nos preparando.
Ainda estamos aprendendo o que ele es-
pera de nós e qual é a nossa parte em tudo
isso, os nossos passos de obediência. Mas
vocês têm as garantias de Deus de que es-
sas promessas serão cumpridas em vocês,
se apenas agüentarem firmes, obedece-
rem e acreditarem!

65. (Jesus fala:) Tenho muito para der-
ramar a vocês, Meus amores, Meus canais
submissos. A única coisa que Me limita é
sua capacidade de receber.  Agora falo cla-
ramente, pois o tempo de entender os
Meus mistérios está às portas. Abri os li-
vros e agora é a hora para vocês recebe-
rem e se prepararem. Porque o Maligno
está zangado, pois sabe que o seu tempo
é curto. Mas a vocês, Minhas queridas noi-
vas, lhes é dado conhecerem o futuro,
para que não sejam pegos desprepara-
dos e portanto, sejam presa de suas ar-
madilhas.

66. Eu também lhes aviso de antemão
para que possam alcançar as nações e co-
lher essa última grande colheita antes dos
dias de trevas caírem sobre a Terra. Por-
que então serão como luzes em meio a
densas trevas, e as pessoas vão correr para
vocês aos bandos, em busca das respos-
tas que Eu darei. Não é dado ao homem
conhecer os tempos específicos, salvo o
Filho de Deus; contudo se Eu quiser, mos-
trarei essas coisas a vocês, Minha noivas.

Embora não lhes mostre tudo, ainda as-
sim os prepararei para que tenham condi-
ções de avisar os outros e prepararem-se
para aquele grande dia terrível.

67. Falsos profetas têm surgido dizen-
do: “Há paz e segurança; pois onde está o
sinal da Sua vinda?” digo-lhes agora que
você não só verão como acreditarão que é
o Tempo do Fim e que a Minha vinda é
iminente. Não restará mais dúvidas para
os Meus filhos, porque os sinais serão cla-
ros e os lados estarão claramente defini-
dos. Cada pessoa terá que escolher de que
lado vai ficar nesta última grande batalha.
A batalha principal será pelas almas da-
queles que estão no meio, os que ainda
não se decidiram, que estão perdidos e
presos na escravidão do Sistema.

68. Vocês farão grandes sinais e mara-
vilhas. Mas com que propósito? Só para
destruírem as forças de Satanás? Não, pois
se essa fosse a única razão, Minhas noi-
vas, Eu os tiraria desta Terra num piscar
de olhos, faria chover fogo sobre o Malig-
no e suas forças e poria um fim ao seu rei-
no de uma vez por todas. Estou permitin-
do esse embate final do Tempo do Fim
para que cada um tenha a chance de deci-
dir a quem seguir, e assim separarei o joio
do trigo. É por essa razão, para ser um tes-
temunho, que lhes revestirei com todo o
poder do Céu.

69. Pensem em uma represa e toda a
água que ela segura. Se fizessem um bura-
quinho no pé da represa, veriam sair um
filetinho. Só que por trás desse filete
d’água, fora de vista, teriam a força e o peso
de toda a água represada. Podem acessar
um pouquinho do poder da represa atra-
vés desses filetinho d’água, mas imaginem
só quanto mais poder poderia haver se vo-
cês aumentassem o buraco! Se abrissem
as comportas no pé da represa, teriam
muito mais poder!

70. Sua fé é como o buraco, e quanto
maior a sua fé, maior é o poder gerado.
No momento, cada um de vocês deve exer-
citar os seus músculos da fé. Devem Me



1 3

colocar à prova. De alguma maneira pre-
cisam aumentar “o buraco na represa”.

71. Quando você pensa em grande fé,
o que lhe vem à cabeça?  Os missionários
do passado, os profetas de antigamente,
Eu e os milagres dos Meus discípulos? Este
é o problema. A maioria das pessoas
olham para o passado, e é aí que está a sua
fé — no passado. Elas não vêem que o
mesmo poder — na verdade, um poder
maior — está aqui agora mesmo!

72. Coloquem-Me à prova e vejam se
Eu não responderei! Mas não busquem
respostas e milagres com uma atitude de
quem quer ver para crer, tipo: “OK, vamos
ver se Ele pode fazer isso”. Nem tampouco
só querendo se exibir, pois não abençoa-
rei isso. Se quiserem ver os milagres que
prometi, se quiserem se tornar nos vasos
através dos quais poderei derramar o Meu
poder, então devem começar imediata-
mente, agora mesmo, Me buscando e não
tendo vontade própria. Pois como vou
poder derramar através de um vaso se não
puder controlá-lo totalmente?

73. É por isso que enfatizei tanto que
devem se apoiar totalmente em Mim, sub-
metendo-se inteiramente a Mim.  Acham
que Eu não ia querer que fossem fortes,
para que os outros olhassem para vocês e
rissem de vocês por serem fracos? Não, foi
para prepará-los para o futuro, para ago-
ra! Prometi essas coisas para agora. E só
serão capazes dessas maiores obras os que
estão se submeterem totalmente a Mim,
que encontraram força na fraqueza, que
estão tão desesperados por Mim que não
ousam dar um passo sozinhos sem confir-
mar Comigo. Pois se eu não puder confiar
em vocês agora para entregar-Me as sua
força própria e humana, então como po-
derei confiar-lhes os incríveis poderes do
Céu e das Minhas forças angélicas?

74. Tudo começa agora, com as coisi-
nhas pequenas, as coisas aparentemente
sem importância para vocês, obediência
nas pequenas coisas. Esses são pequenos
começos que se desenvolverão nos pode-

res do futuro. E quando digo futuro, não é
um futuro longínquo! Devem começar
agora buscando-Me desesperadamente
para lhes mostrar se algo os detém de rea-
lizarem as Minhas maiores obras, se ain-
da carecem em algum aspecto. E então
como podem receber a Minha força para
poderem combater essas fraquezas.

75. Vou ajudá-los à medida que Me
seguirem passo a passo. Começarão a ver
os milagres acontecendo perante os seus
olhos, e saberão que não é nada de si mes-
mos, pois terão aceito totalmente a Minha
força no lugar da sua fraqueza. Quando
chamarem fogo do Céu e as pessoas olha-
rem para vocês com temor e tremor, não
vão pensar que o poder procede de vocês
mesmos. Darão a Mim toda a glória e isso
atrairá outros a Mim.

76. Estão vendo? Está tudo começan-
do agora — não é algo lá para o futuro,
mas para agora! É agora que vocês come-
çarão a fazer maiores obras e milagres,
mas vai requerer quebrantamentos para
fazer de vocês vasos que posso usar. Tam-
bém terei que mantê-los humildes, por-
que quando tiverem passado em uma pro-
va, têm a tendência de achar que já conse-
guiram. Mas saibam que a razão para tudo
pelo que estão passando agora é capaci-
tá-los a fazerem as Minhas poderosas
obras. Serem os guerreiros tarimbados que
não permitem que o louvor das multidões
lhes suba à cabeça quando Eu os coloco
em evidência, mas dão ao seu Senhor e
Líder todo o mérito.

77. Perguntam-se o que serão essas
maiores obras que prometi fazer através
de vocês? Conhecem Meu grande amor
por vocês, e que Eu, Seu Senhor e Protetor,
prometi grande poder para guardá-los dos
ataques do Maligno e dos seus lacaios. Mas
isso não é tudo o que lhes darei. Permiti-
rei que Me vejam e sintam como nunca
antes. Saberão que estou em vocês e vo-
cês em Mim. Assim como vi Meu Pai e Seus
anjos, vocês também verão. Eles virão mi-
nistrar-lhes. Receberão o seu chamado
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naquele dia da Minha Própria mão e sa-
berão que fui Eu quem os chamei.

78. Vocês já leram como Meus profe-
tas de antigamente receberam Meu cha-
mado através de visões e sonhos, como
eles ouviram a Minha voz e falaram Co-
migo. O mesmo sucederá a vocês, pois
sempre estarei ao seu lado. Assim que for-
talecerem a sua fé, seus olhos espirituais
ficarão mais fortes e poderão ver além do
véu, para dentro do mundo do Meu Espí-
rito, como se este estivesse bem ao seu
lado, pois está. Conseguirão ter vislumbres
das Minhas forças angélicas preparando-
se para batalhar por vocês. Também po-
derão ver as forças do Inimigo. Não dei-
xem, porém, que isso os assuste, pois sou
maior do que todos eles! Ver a batalha de-
veria instigá-los, saber que estão realmen-
te no meio de uma guerra.

79. Eu também permitirei que vejam
o que se passa no coração e mente dos
homens, para saberem se são de Mim.  O
dom de discernimento lhes dá uma certa
medida disso agora. Só que Eu amplifica-
rei esse dom até chegarem a ter condições
de saber o que as pessoas vão escolher
fazer. Mostrarei o que o seu coração dese-
jar saber, não só naquele dia, mas agora
mesmo.

80. Contudo, para receberem este dom
de incrível conhecimento, sua fé deve au-
mentar.  Comecem agora perguntando-Me
coisas que querem saber. Estiquem os li-
mites atuais da sua fé. Façam as coisas que
lhes mostro, comecem a superar o que con-
sideravam impossível. Não usem este dom
tolamente, mas levem essa arma muito a
sério e aprendam todas as suas manhas,
porque vão precisar saber usar os dons do
Meu Espírito com precisão.

81. Quanto maior for a sua fé, mais
poderei derramar o Meu poder sobre vo-
cês. Quanto mais estreita a conexão, mais
real serei para vocês. Quanto maior a sua
fraqueza, maior será a Minha força em
vocês. Foi para isso que tenho preparado
vocês desde o início dos tempos. Este é o

seu destino: vocês, sobre quem o fim da
Terra é chegado.

82. Levem isto a sério e dêem valor ao
seu direito de primogenitura. Olhem para
além do confinamento da carne e das suas
fracas limitações, e vejam o Meu poder.
Porque vocês são apenas os condutores,
os canais, os vasos através dos quais pos-
so derramar o Meu poder. E quanto mais
puro for o metal do condutor, mais rápido
e facilmente o poder consegue fluir atra-
vés dele. Então sejam condutores do Meu
poder. Permitam-Me viver em vocês e as-
sumir o controle total. Verão coisas com as
quais apenas sonharam: visões, vislum-
bres do mundo Celestial e demonstrações
do Meu poder. Tudo isto lhes pertence se
vocês se submeterem a Mim, aceitarem o
Meu chamado na sua vida e tiverem a fé
de uma criancinha. (Fim da mensagem de
Jesus.)

83. (Jesus fala:) Tomem uma posição
de fé, Meus amados, pois já está chegan-
do a sua hora — a hora para a qual os trou-
xe a este mundo. Esta é a sua hora! Seu
futuro chegou! Não temam, pois os trouxe
ao Reino para este momento. Este é o seu
destino! Agora quero lhes revelar um pou-
co sobre ele especificamente, para lhes dar
a visão do que têm à frente. Quero encora-
já-los para as tarefas à sua frente.

84. Vocês operarão milagres através
desse poder do Céu que lhes concedi! Da-
rei a cada um de vocês sua unção especial
para o tipo de milagres que destinei a cada
um. Alguns vão curar. Outros terão pode-
res especiais de proteção que os esconde-
rão de forma sobrenatural e não os deixa-
rão serem detectados pelos seus inimigos.
Outros terão poderes sobrenaturais de
suprimento e multiplicação. Terão os mes-
mos poderes que Eu tive quando estive
na Terra, só que em maior magnitude. Vo-
cês usarão esses poderes mais grandiosa-
mente e eles serão testemunhados por
maiores multidões.

85. O poder mais milagroso será a sua
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capacidade de alcançar os corações dos
perdidos e dos espiritualmente destituí-
dos com o Meu amor, Minhas Palavras e
Meu testemunho. Vocês reluzirão com um
brilho que vem de dentro e que será apa-
rente para as Minhas ovelhas perdidas e
famintas, mas oculto aos olhos dos seus
inimigos. Andarão entre as multidões des-
sa maneira e conseguirão atrair e ganhar
os Meus filhos perdidos sem serem detec-
tados pelas autoridades do Anticristo.

86. Quando falarem debaixo desta un-
ção, suas palavras brilharão no coração
deles, e eles vão na verdade sentir este
brilho fisicamente dentro de si. O mundo
estará tão escuro e as forças das trevas tão
opressivas, que este poder especial que
terão para falar será necessário para al-
cançar e irromper nos corações dos Meus
filhos perdidos. Eles testificarão disto para
vocês, lhes contarão que seus corações
sentem um brilho e toque especial quan-
do vocês falam com eles. Isso aumentará
a fé deles na verdade e no poder do seu
testemunho do Meu amor, e fará com que
recebam a Mim, e ao Meu amor e salva-
ção. Este será um dos seus poderes espe-
ciais para testemunhar. Falarão com a au-
toridade com que Eu falei às multidões, e
todos saberão que vocês têm estado Co-
migo e que falam as Minhas Palavras.

87. Agora algumas palavras de enco-
rajamento para a Minha Rainha Maria:
Você vai brilhar, Minha querida! Eu lhe
concederei um dom especial pelo qual tem
pacientemente esperado com uma fé ina-
balável. Eu lhe prometi derramar o Meu
Espírito sobre você quando fosse o tempo
certo para receber o Meu “maior dom de
profecia da Minha Maria do Fim“. Este re-
servei especialmente para você, para ser
dado apenas no tempo determinado. Será
um dom muitíssimo maior do que o que
tem no momento. Você tem esperado fiel,
humilde e pacientemente, e Eu tenho Me
regozijado com a sua fé em esperar. Isso
demonstra o quanto confia em Mim e nas
Minhas promessas, embora só tenha indí-

cios limitados desse cumprimento.
88. Mas o tempo determinado se apro-

xima rapidamente. Então, prepare-se, Mi-
nha querida, para esse derramamento es-
pecial e real do Meu espírito de profecia,
que lhe está reservado, apenas a você,
como a Minha profetisa do Fim, Minha
Maria do Tempo do Fim. Será um dom tre-
mendamente maior do que o que tem ago-
ra. Pois você estará realmente perante
multidões, brilhará e falará as Minhas Pa-
lavras ao passo que Eu as falar através de
você com o mesmo brilho e poder que
penetrará nos corações das Minhas ove-
lhas perdidas: aqueles que estão buscan-
do a verdade e as respostas para seus pe-
sares.

89. As Minhas Palavras através de você
as iluminarão com a luz e o brilho do Meu
amor por elas. Seus corações saltarão de
alegria e darão testemunho de que você
lhes falou as Minhas Palavras. As pessoas
a rodearão para serem alimentadas, con-
soladas e orientadas, como ovelhas se-
guindo a sua pastora. (Fim da mensagem
de Jesus.)

90. (Mamãe:) Louvado seja nosso ma-
ravilhoso Marido e Amante! Além de ler e
deixar que essas lindas mensagens os ins-
pirem e encorajem, o Senhor também lhes
dá um “dever de casa”. Ele mencionou vá-
rias vezes que precisam buscá-lO, comun-
gar com Ele, ou orar sobre certos aspectos
de sua vida. Por favor, meus queridos, não
deixem de fazer isto. Ouvimos que é um
ponto fraco nos Lares, e provavelmente
também para a maioria das pessoas, o fato
de muitos falharem quando um trecho de
uma BN — quer seja em profecia direta,
ou um pedido de Peter ou meu — sugere
que ouçam o Senhor acerca de alguma
coisa, quer em privado ou como Lar. En-
tendo que talvez achem que não têm tem-
po para tal, mas vocês não sabem as tre-
mendas instruções e informações que es-
tarão perdendo — na verdade, chaves para
o sucesso, prosperidade e bênçãos — por-
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que não tomam o tempo para ouvir espe-
cificamente do Senhor.

91. Seguem-se alguns trechos desta
BN:

(Jesus fala:) Ouçam os Meus sussur-
ros e obedeçam, e Eu farei o resto. Abri-
rei caminho. Abrirei portas. Operarei cu-
ras. Levantarei os mortos. Farei fogo sair
de sua boca. Eu os libertarei dos seus
captores. E a lista não tem fim! Não há
impossibilidades, pois vocês têm o po-
der. Cabe-lhes Me buscar desesperada-
mente; estarem abertos, flexíveis e total-
mente submissos à Minha vontade; e Me
ouvirem. Quando tiverem estabelecido
claramente a Minha vontade, então tudo o
que terão de fazer é obedecer, e Eu farei o
resto...

Se quiserem ver os milagres que pro-
meti, se quiserem se tornar nos vasos
através dos quais poderei derramar o Meu
poder, então devem começar imediata-
mente, agora mesmo, Me buscando e não
tendo vontade própria.

Devem começar agora buscando-Me
desesperadamente para lhes mostrar se
algo os detém de realizarem as Minhas
maiores obras, se ainda carecem em al-
gum aspecto. E então como podem rece-
ber a Minha força para poderem comba-
ter essas fraquezas...

Para receberem este dom de incrí-
vel conhecimento, sua fé deve aumen-
tar. Comecem agora perguntando-Me coi-
sas que querem saber. Estiquem os limi-
tes atuais da sua fé. Façam as coisas que
lhes mostro, comecem a superar o que
consideravam impossível. Não usem este
dom tolamente, mas levem essa arma
muito a sério e aprendam todas as suas
manhas, porque vão precisar saber usar
os dons do Meu Espírito com precisão.

92. (Mamãe:) O Senhor não nos pede
para orar sobre essas coisas só porque
quer aumentar o número de coisas que
temos para fazer. Este não é um projeto

para gerar mais trabalho. Esta incumbên-
cia tem um verdadeiro valor, e se não a
fizerem, infelizmente vão perder os con-
selhos valiosos que poderiam fazer uma
grande diferença na sua vida ou Lar. Ele
não lhes pediria para orarem sobre essas
coisas se não houvesse uma necessidade
real e boa razão para isso. Então, por favor,
façam o possível para encontrar o tempo.
Muito obrigada!

93. Que vida levamos! Não só conhe-
cemos Jesus, nosso Marido e Amante, mais
intimamente do que a maioria das pesso-
as já O conheceram, mas também temos o
grande privilégio de ouvi-lO abundante-
mente, e agora temos esses novos dons
espirituais. Somos bilionários no espírito,
e precisamos cuidar bem das nossas rique-
zas investindo bem o nosso tempo e aten-
ção, tendo as prioridades certas na vida.
Vamos continuar a colocar Jesus em pri-
meiro lugar em tudo o que fazemos, amá-
lO de todo o coração, ler e acreditar na Sua
Palavra, e considerar as profecias que Ele
nos dá como Suas Cartas pessoais a cada
um de nós. E sacrificar seja o que for que
Ele nos pedir para que possamos alcançar
o mundo!

94. Precisamos deixar as chaves funci-
onarem para nós para não decepcionar-
mos o Senhor e as pessoas que dependem
de nós para alimentá-las. Vamos aceitar
esse desafio e ser tudo o que podemos ser,
para fazermos contato com o mundo! Abra-
mos nossas vidas e Lares para a Família
maior, nossa igreja expandida. Vamos ga-
nhar e cuidar dos nossos membros exter-
nos. Sigamos adiante e para cima, meus
amores! Estamos a caminho da Terra Pro-
metida e vamos levar o máximo de pesso-
as que pudermos junto conosco! Vamos lá!
Poder para o povo com as chaves!

Com amor e orações no nosso Homem
dos Milagres

Mamãe


