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Querida Família,

DEUS os abençoe! Para motivá-los e inspirá-
 los, seguem-se mais mensagens comove-

doras sobre o ministério Contato! A primeira é
uma súplica do Senhor para buscarmos, encon-
trarmos, salvarmos e alimentarmos Suas ove-
lhas, semelhante ao chamado dado a Papai há
quase 30 anos em “Apascenta as Minhas Ove-
lhas” (CdM 233) — uma boa Carta para revisa-
rem tendo em mente o programa Contato!

A súplica do Senhor para
alimentarmos Suas ovelhas!
2. (Jesus fala:) Eu sou o Bom Pastor e vocês

meus fiéis subpastores, a quem chamei e esco-
lhi a dedo. Tenho muitas ovelhas e muitos
subpastores. Mas vocês, filhos de David, foram
escolhidos para o trabalho pastoral mais emoci-
onante de todos. Não os chamei para pastorear
as ovelhas gordas, que estão satisfeitas consigo
mesmas e cheias demais, que pastam seguras e
contentes nos pastos verdejantes do vale. Eu os
chamei às montanhas, para buscarem e salvarem
as ovelhas perdidas do redil de David.

3. Eu os chamei para procurar as que fo-
ram abandonadas ou esquecidas pelos pastores
preguiçosos do vale, e que por isso morrem de
fome. Pois muitos desses pastores são falsos
pastores. Eles se alimentaram da gordura; ves-
tiram-se com a lã. E com sua negligência mata-
ram as ovelhas do meu redil, pois não alimen-
tam o rebanho de Deus. Ai desses pastores que
não alimentam as Minhas ovelhas e que não
procuram Meus cordeirinhos perdidos.

4. Minhas ovelhas andam desgarradas por
todos os montes, e por todo alto outeiro. Mi-
nhas ovelhas andam espalhadas por toda a face
da Terra, procurando pastos, buscando ser ali-
mentadas e encontradas, querendo encontrar
seu Pastor e seu redil.

5. Eu escolhi vocês, Meus amorosos subpas-
tores, para a tarefa desafiadora de encontrar
Minhas ovelhas perdidas. Pois tenho visto sua
fidelidade todos esses muitos anos, sua dispo-
sição em pôr de lado seus próprios desejos,
necessidades e conforto para sair, procurar e
salvar os milhões de ovelhas perdidas espalha-

das nas montanhas. Vocês até têm estado dis-
postos a arriscar sua vida e reputação a fim de
encontrar, alimentar e nutrir os perdidos. Meus
amores, Eu lhes concedo esta grande honra —
a maior honra que poderiam receber, a honra de
serem Meus Davis, Meus pastores do Tempo
do Fim, e de alimentarem as Minhas ovelhas.

6. Como prometi, Eu procurarei as Minhas
ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o
seu rebanho, assim buscarei as Minhas ove-
lhas e as livrarei de todos os lugares para onde
foram espalhadas. Eu as ajuntarei de todos os
países e idiomas, e as levarei à sua própria terra.
Em bons pastos as apascentarei, e nos altos
montes. A perdida buscarei, a desgarrada tor-
narei a trazer, a quebrada ligarei e a ferida e fraca
fortalecerei. Mas julgarei os pastores gordos e
auto-satisfeitos, que se consideram fortes, far-
tos e contentes. Apascentá-los-ei com juízo e
libertarei as Minhas ovelhas de suas mãos.

7. Reunirei Minhas ovelhas perdidas e lhes
darei um só pastor, o Meu servo David, e ele
guiará as Minhas ovelhas através de vocês. Ele
as apascentará e pastoreará. Ele as pastoreará
através de vocês, os filhos de David e Maria.
Trarei Minhas ovelhas de todos os lugares al-
tos e as reunirei na sua própria terra. Uma terra
que não era, agora será. Uma nação antes não
conhecida, será agora conhecida por toda a ter-
ra. Será a Terra do Contato, e cobrirá o mundo
como uma onda poderosa, como Eu prometi.

8. Dei a vocês, Meus subpastores, o treina-
mento que precisam, e agora lhes dei os meios
para fazerem o trabalho necessário. Vocês fo-
ram fiéis com o que lhes dei antes, foram fiéis
com o pouco que tinham para alimentar as Mi-
nhas ovelhas. E agora abri os celeiros e derra-
mo o trigo, os grãos e tudo que Minhas ovelhas
precisarão para alimentá-las e fortalecê-las.

9. Uma fome grande e terrível se aproxima
e atingirá todas as terras. Nesse dia, esses ou-
tros pastores e ovelhas que tiveram, não terão
mais. Mas por causa da sua fidelidade em se
preparar para este dia, os que ainda não tiveram
terão então. Pois os primeiros serão os últimos
e os últimos serão os primeiros. As outras ove-
lhas que até então eram gordas, fartas e satis-
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feitas consigo mesmas, que achavam que não
precisavam de nada, logo estarão passando
necessidade. Mas Eu não me esqueci das ove-
lhas que têm padecido necessidade, as negli-
genciadas, esquecidas, abandonadas, as que
nem sequer tinham as migalhas da Minha mesa.
Eu antevi este dia terrível. Escutei o balido e o
clamor delas. E ajudei vocês a se preparem para
alimentarem-nas.

10. Como mostrei a José da casa de Faraó
as coisas por vir, avisando-o que se preparasse
para os dias de fome que assolaram o seu país,
da mesma forma Eu os ajudei, Meus amores.
Eu os avisei de antemão sobre os dias por vir, e
lhes preparei para a seca que se espalha e que
logo cobrirá as nações da Terra.

11. Eu cuidei de vocês, os alimentei e supri
em abundância para vocês por muitos anos.
Também lhes dei a visão, o sonho, e muitas ad-
vertências, da grande fome que virá. Eu lhes
pedi para se prepararem e os ajudei a colherem,
a se organizarem e a estocarem as abundantes
safras que lhes dei em celeiros bem posiciona-
dos em muitas terras. Vocês ainda têm tempo
para se prepararem ainda melhor, para constru-
írem mais celeiros e enchê-los com mais comida.

12. Mas Eu lhes digo que agora é a hora de
começarem a abrir os celeiros e derramarem o
grão aos pobres e necessitados. Não tardem, Meus
subpastores, pois agora mesmo Minhas ovelhas
clamam para serem alimentadas da Minha e da
sua mão. Assim como os irmãos de José foram
mandados até ele para comprarem grão para le-
var de volta a seu pai e ao resto de sua família,
assim também muitos os procurarão vindos de
todas as terras e lugares altos, esperando rece-
ber provisões suficientes para levarem de volta
para alimentar outros em suas terras natais, pes-
soas que vocês talvez nunca vejam face a face.
Eles os procurarão e lhes escreverão de muitas
nações e idiomas. Só através deste plano que
lhes dei, de fazer contato, vocês poderão realizar
a grande tarefa que está à sua frente.

13. Meus pastores, por favor, não sejam
como os pastores falsos e preguiçosos que ne-
gligenciam o trabalho de alimentar as Minhas
ovelhas. Por favor, não sejam como os mercená-
rios que só estão interessados em alimentarem
a si mesmos e que não alimentam as Minhas
ovelhas. Procurem-nas, alimentem-nas e tomem-
nas em seus braços amorosos. Alimentem-lhes
da sua própria mão e celeiros com tudo o que
lhes foi dado. Eu lhes dei muito, e peço que por

sua vez o dêem a outros. Dêem as Palavras, o
treinamento de liderança, o amor e o encoraja-
mento que foram explicados com tanta oração
nas páginas da Contato. Alimentem-nas, e elas
por sua vez alimentarão vocês na sua hora de
necessidade. (Fim da mensagem de Jesus.)

Faça do Contato o centro
do seu Lar — envolva todos!

14. (Mamãe:) Na mensagem seguinte, Pa-
pai tenta nos dar uma idéia das grandes coisas
que temos à frente, bem como dá conselhos so-
bre como todo o Lar deveria ter parte no Conta-
to!

15. (Papai fala:) Tomem alguns momen-
tos para refletirem e fazerem uma retrospecti-
va de tudo o que o Senhor fez nos últimos 30
anos de história da Família. É verdadeiramente
fenomenal! Agora multiplique isso muitas ve-
zes, concentre tudo nos anos que sobram do
Tempo do Fim, e é isso o que o Senhor tem
reservado para o futuro! Não é incrível?

16. O Senhor está Se movendo de uma ma-
neira que mal podem imaginar! Como quando
eu estava na estrada com a nossa caravana de
hippies. Jamais cheguei a imaginar ou sonhar
que a Família se tornaria o que é hoje! Use esta
comparação e terá uma pequena idéia do que o
Senhor tem reservado para o futuro.

17. O Senhor prometeu tudo isso, mas tem
o seu custo e condições que precisam cumprir.
É garantido, se fizerem a sua parte! E esta parte,
embora pareça ser muito trabalho, na verdade é
a resposta às suas orações. Ajudará a resolver
muitos dos problemas que enfrentam, porque
começarão a olhar para fora, em vez de para den-
tro. É, grande parte da resposta está em fazer
contato, em erguerem seus olhos para os cam-
pos que estão brancos e prontos para a ceifa. O
fruto será tão espantoso, tão impressionante
que se regozijarão! Ficarão super comovidos
ao verem tudo o que o Senhor fará através de
vocês e com vocês se divulgarem a Palavra e
alimentarem as ovelhas do Senhor!

18. Todas as mudanças que estão aconte-
cendo na Família hoje — principalmente as
mudanças na estrutura de liderança — fazem
parte de um plano para ajudá-los a fazerem um
trabalho melhor! As mudanças e a estrutura
dos comitês são para ajudá-los a melhor alcan-
çarem o mundo. São para facilitar o seu trabalho
e para lhes oferecer mais ferramentas com os
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quais realizá-lo! Mamãe e Peter farão tudo o que
puderem para ajudá-los, e seus pastores locais
e líderes farão tudo ao seu alcance para ajudá-
los. De modo que só resta vocês fazerem a sua
parte! Tem que ser um esforço em conjunto,
pessoal!

19. Quero dar os parabéns a todos os que
fizeram contato e que estão lá fora vendendo
assinaturas e realmente alimentando as pes-
soas que conhecem. E há muito mais a ser feito!
Muitos mais precisam ser alimentados, preci-
sam de follow-up e precisam desesperadamen-
te da mensagem do Senhor. Vocês têm visto os
milagres de vidas mudadas e isso os maravi-
lhou. Mas vou lhes contar, vocês ainda não vi-
ram nada! Isso é apenas o começo! Há muito
mais por vir, conforme embarcarem mais que
nunca na visão, derem tudo de si e fizerem do
Contato sua prioridade.

20. Faça com que seja o centro do seu Lar.
O Contato pode envolver todos, e deveria mes-
mo, se for causar o impacto na Família e no mun-
do que precisa causar. É claro que entendo que
precisam cuidar de outras coisas em suas vidas
que também são muito importantes: o cuidado e
formação de seus filhos, os estudos deles, o
cuidado da casa, etc. São coisas realmente mui-
to importantes, e não devem ser desprezadas
de maneira alguma! Mas que melhor formação
podem dar aos seus filhos do que a de serem
testificadores! Que melhor motivação podem dar
aos seus adolescentes que estão entediados e
sem visão, inspiração ou metas pelas quais lu-
tar! Se eles embarcarem na visão do Contato,
terão algo pelo qual lutar. E vocês se surpreen-
derão com a diferença que isso vai causar na
vida deles e nos seus Lares.

21. Portanto, é verdade, precisam achar o
meio-termo. Mas deveriam orar e ver como en-
volver todos e qual seria a parte das crianças,
das mães, dos cozinheiros, dos adolescentes.
Vai dar uma reviravolta no seu Lar e dar a todos
o fogo e o entusiasmo necessários! Estarão fa-
zendo a sua parte para que o Senhor possa fa-
zer a dEle, e cumprir Suas promessas. Não é
emocionante? Não é uma meta pela qual vale a
pena lutar? Obrigado, Senhor. Sem dúvida al-
guma que é!

22. Que o Senhor os abençoe ao saírem e
alcançarem os perdidos, ao darem tudo de si, ao
morrerem diariamente para si mesmos para
alcançá-los! Eu amo vocês e estou orgulhoso
de vocês. Aqui em Cima estamos todos torcen-

do por vocês. Estamos fazendo tudo o que po-
demos para ajudá-los e estamos lutando ao seu
lado! Então continuem lutando, continuem a boa
obra e continuem dando a vida para alcançar os
perdidos e o mundo. Os resultados e as recom-
pensas serão inigualáveis!

23. Já se perguntaram alguma vez como o
Senhor vai cumprir o versículo, “Onde o peca-
do abundou, superabundou a graça?” O pro-
grama Contato é uma das maneiras que Ele vai
usar para cumprir isso! A cada dia que passa, o
mundo se torna mais escuro e ímpio, mas vocês
estão lá fora espalhando a luz da Palavra e do
amor do Senhor! E quanto mais o fizerem, mais a
luz e a graça do Senhor encherão a Terra, e toda
a iniqüidade do Diabo não será páreo para elas!

24. Portanto, pessoal, continuem brilhan-
do, e distribuam a mensagem! Assim derrota-
rão o Inimigo e todos os seus lacaios que estão
tomando conta do mundo. Derrotem-no com o
poder e a luz da Palavra! Amo vocês! (Fim da
mensagem de Papai.)

25. (Mamãe:) Como o Papai disse, o Con-
tato pode e deve envolver todos! Todos deveri-
am poder sair para testemunhar de vez em quan-
do, pelo menos por um tempinho. Se você, por
alguma razão, não puder sair muito para teste-
munhar, traga os assinantes ou ovelhas ao seu
Lar ou a outro local central onde podem prosse-
guir o contato com eles. Se não puder sair para
visitá-los, traga-os para casa para visitar você!

26. Isso proporciona tempo e oportunidade
para os outros membros do Lar também parti-
ciparem; para seus filhos aprenderem a teste-
munhar aos visitantes através de suas conver-
sas, exemplos e apresentações; e para os que
não saem muito por causa de seus ministérios
no Lar poderem testemunhar e ajudar a alimen-
tar as ovelhas. Todos podem participar de algu-
ma forma!

Dicas para fazerem contato hoje
27. Nesta próxima mensagem, além de nos

motivar, o Senhor dá algumas dicas e suges-
tões de como promover e divulgar a Contato.

28. (Jesus fala:) Meus queridos filhos, rogo-
lhes que não se esqueçam da visão em longo pra-
zo. Sei que precisam ensinar e cuidar de seus
filhos, preparar as refeições, pagar as contas,
angariar o dinheiro para o aluguel, participar de
apresentações e shows, fazer seus programas de
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atender aos pobres (AAP), ministrar às pessoas,
e muitas outras coisas. São coisas boas e neces-
sárias, e precisam fazê-las, mas não negligenci-
em a parte de converter e alimentar as Minhas
ovelhas enquanto fazem todo o resto.

29. Alimentem as Minhas ovelhas por
amor às almas perdidas. Alimentem-nas por
amor ao Meu Reino. Por amor a vocês mesmos
e ao futuro da Família, alimentem as Minhas
ovelhas. Guiem-nas a Mim para que também
possam se tornar parte da Minha Noiva e habi-
tar para sempre Comigo. Guiem-nas a Mim para
que possam ter vida de verdade, real e eterna; e
alegria e paz por toda a eternidade. Guiem-nas a
Mim para que tenham colegas que os ajudem a
ceifar a seara que é tão grande e está tão branca
para a ceifa.

30. Vocês têm tanto para fazer cada dia,
cada semana e cada mês, coisas necessárias
para sua sobrevivência e para a continuação do
seu trabalho. Mas por favor, não deixem de ga-
nhar almas e ministrar a elas através da Contato
ou de um follow-up fiel. Como Eu lhes mostrei,
isso é o mais necessário para o futuro dessas
almas e para o seu próprio futuro como Família.

31. De alguma forma, faça com que ganhar
almas e a Contato sejam parte da sua vida diária.
Eu lhes mostrarei como fazer isso se Me pergun-
tarem. Talvez possam estabelecer para si uma meta
diária, semanal ou mensal de assinaturas, algo para
tentarem alcançar. Talvez possam fazer algo louco
ou fora do comum para passar a Contato, depen-
dendo da cultura do seu país. Talvez possam mon-
tar um estande numa loja ou mercado, ou produzir
um folheto de propaganda do Contato. Talvez
possam procurar livrarias que fariam uma exposi-
ção de seu material ou folhetos. Posso lhes mos-
trar maneiras loucas e maravilhosas de distribuí-
rem a Contato durante o seu dia.

32. Se o seu ministério não lhe permite
sair com freqüência, talvez possa reservar um
tempo cada dia para orar pelos seus irmãos que
estão fora, para que eles dêem muito fruto com
a Contato. Se estiver em casa com as crianças,
talvez possa orar e clamar versículos para os
que estão fora; ou fazer um estudo sobre fo-
llow-up no livro dos Atos ou nas publicações
da Família; ou ler testemunhos de pessoas que
foram ganhas através do follow-up e por serem
fielmente alimentadas. Há muitas coisas que se
pode fazer estando dentro ou fora de casa. Eu
mostrarei essas coisas se Me perguntarem.

33. Não deixem a chama do seu ardor pelo

Contato enfraquecer e minguar. Vão ao ata-
que se sentirem que o seu entusiasmo e zelo
estão morrendo. É bem verdade que haverá pro-
blemas e dificuldades. Sei que muitas vezes pa-
rece que as emergências nunca acabam e que
nunca há tempo suficiente para tudo. Mas de-
vem manter seus olhos nas metas, Meus queri-
dos: ganhar almas para o Meu Reino, alimentá-
las e cuidar delas. Isso é vital para o futuro de-
las e para o seu.

34. Reconheçam-Me em todos os seus ca-
minhos, e Eu endireitarei as suas veredas e os
ajudarei a fazerem contato com outros. Bus-
quem-Me e esperem por Minhas instruções.
Fiquem quietos e confiem que lhes darei a ori-
entação que precisam.

35. Eu disse ao Meu povo do passado para
atar a Minha lei às suas testas para que sempre
se lembrassem dela, de guardarem-na. A vocês,
Minhas noivas desta nova era, recomendo algo
semelhante: mantenham sempre a visão do Con-
tato na frente dos seus olhos, para que sejam
motivados a se sobressaírem neste ministério.
Quando pensarem nos seus amigos, contatos e
sustentadores, orem para que eles queiram fazer
contato e ajudar os amigos deles a fazerem con-
tato. Depois ajam segundo suas orações. Quan-
do estiverem fora, estejam em sintonia Comigo,
pois Eu talvez os guie a alguém que está maduro
e pronto para a Contato. Quando lerem o jornal
ou ouvirem as notícias, estejam receptivos aos
Meus sussurros, pois Eu talvez lhes mostre uma
maneira de promover a Contato. Ou talvez lhes
mostre uma pessoa que se beneficiaria com ela.
Peçam-Me constantemente por maneiras de fa-
zer contato com os outros, e ficarão impressio-
nados com as coisas que lhes mostrarei.

36. Incluam também o Contato nas suas
conversas no Lar. Debatam idéias. Reúnam-se e
peçam que Eu lhes fale sobre o assunto. Com-
partilhem testemunhos das vitórias diariamente.
Afixem publicações sobre o assunto no seu qua-
dro de avisos. Leiam e revisem essas publica-
ções para terem novas idéias. À medida que vo-
cês fizerem contato, este ministério florescerá no
seu Lar. E multidões de ovelhas famintas entra-
rão para o Meu reino e lá serão alimentadas.

37. Você já fez contato hoje? Se fez, muitos
outros também farão, e os frutos dos seus es-
forços serão eternos. Amo vocês, Meus queri-
dos filhos. Façam contato hoje! Vão até o final!
Não percam um só dia nem esmoreçam, pessoal.
Tá legal? (Fim da mensagem de Jesus.)


