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Queridíssima Família

NESTA BN o Senhor nos revela mais uma das
forças espirituais que luta contra nós, cujo

alvo é especificamente impedir que absorvamos
e vivamos a Palavra. O Senhor nos mostrou que
era importante estarmos cientes disso e O bus-
carmos antes de discutirmos, aplicarmos e esta-
belecermos salva-guardas para efetivarmos em
nossas vidas e Lares a revolução da Palavra.

2. Sei que alguns de vocês talvez estejam
um pouco cansados de ter que ouvir sobre mais
um demônio que se opõe a nós. O Inimigo quer
fazê-los se sentir assim para não levarem a sério
ou para ignorarem o que está sendo dito, por-
que então ele e seus comparsas estariam livres
para trabalhar no escuro, sem estarmos cientes
deles. O Senhor está nos revelando essas coi-
sas porque sabe que é importante sabermos
quem são os nossos adversários de modo a lu-
tarmos eficazmente (2Cor.2:11). Ele quer que
estejamos adequadamente preparados e arma-
dos o máximo possível para a guerra espiritual
que enfrentamos hoje em dia. Ele disse:

3. (Jesus fala:) Não permitam que o Inimigo
os faça se sentir cansados ou achar que é “de-
mais” expor mais um demônio, porque esse co-
nhecimento é um fator chave para a guerra espi-
ritual. O ponto fraco de muitas pessoas é só ve-
rem as coisas no plano físico em vez de olharem
para o que está acontecendo no espírito.

4. É no espírito que as batalhas são ganhas
ou perdidas. Os que querem sair vencedores
vão ter que lutar no espírito, e os que rejeitarem
essa visão e verdade, preferindo permanecer no
plano físico, vão acabar perdendo, porque fica-
rão fracos e não anteverão os ataques.

5. Uma das principais vantagens de optar
por ter a visão espiritual e lutar no espírito é
que podem antever os ataques e se preparar, fi-
cando então avisados e prontos. Se não aceitarem
o ponto de vista espiritual, se preferirem perma-
necer no plano físico, então vão ter que simples-
mente lidar com esses ataques à medida que sur-
girem, e estarão lutando uma guerra defensiva.

Além disso, seu inimigo estará protegido dos seus
ataques e de qualquer ofensiva, porque não está
limitado nem é afetado pelo plano físico.

6. Portanto, aqueles que, por incredulida-
de ou por ignorarem estas importantes revela-
ções do espírito que lhes dou, preferirem se
limitar ao plano físico, estão em grande des-
vantagem. Dessa maneira também se tolhem para
encarar o futuro, porque continuarei desmasca-
rando os seus inimigos espirituais e revelando
os seus defensores e diferentes armas espiritu-
ais. Não sejam ignorantes dos ardis do Maligno
nem das defesas que vocês próprios possuem!
(Fim da mensagem de Jesus.)

7. (Mamãe:) O Senhor deixa claro que
aprender a reconhecer a guerra espiritual  e
colaborar com aqueles que nos ajudam no mun-
do espiritual, assim como combater os que pro-
curam nos atrapalhar, é a chave para o sucesso
e a sobrevivência durante esta época.

8. Estamos vivendo um momento inigualá-
vel. É diferente de todas as outras épocas, por-
que está nos levando para o grande final, então
as coisas são diferentes, mais intensas. O Inimi-
go, como foi predito na Bíblia, sabe que o seu
tempo é curto, e está usando mil e uma novas
táticas, toda a sua artilharia e todo o seu poder
contra nós (Apoc.12:12). É muito importante nos
lembrarmos disso, pois vai ajudar tudo o que o
Senhor está nos mostrando e as batalhas que
estamos tendo a fazerem mais sentido e entra-
rem em perspectiva.

9. Segue-se o que o nosso Marido nos reve-
lou sobre outro inimigo, que combate especifi-
camente o nosso tempo na Palavra, o sermos
fiéis em passar esse tempo, em absorvermos a
Palavra, lhe obedecermos e vivermos de acordo
com ela.

Obstacon!
10. (Jesus fala:) A Família tem que lutar

contra, resistir e atar os poderes de Obstacon!
Ele impede que absorvam a Minha verdade e

Obliterar: (v) fazer desaparecer; apagar, expungir. Destruir, eliminar, suprimir.
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coloquem em prática as Minhas Palavras. Obs-
tacon tem que ser removido. Vocês têm que re-
sistir a ele, enfrentá-lo e detê-lo no poder das
chaves. Não há tempo a perder. Esta casta de
demônios não se expulsa senão por meio de
oração e jejum. Vocês devem unir forças para
derrotá-lo no poder das chaves.

11. Astuto e esperto, sutil e matreiro é
Obstacon. Ele vai usar de tudo para impedi-los
de absorver e de colocar em prática as Minhas
Palavras. Um dos principais meios que ele usa
são as “boas intenções”. Ele pega as boas in-
tenções e as boas obras e as distorce, usando-
as para iludir a Minha Família, fazendo-os pre-
encher o seu tempo com coisas boas, mas não
as melhores que deveriam estar fazendo naque-
le momento.  Ele é mestre em confundir as prio-
ridades, assegurando-se de que o prioritário é
relegado a segundo plano.

12. Ele é astuciosamente matreiro. É es-
perto e perspicaz, satanicamente sagaz. Entra
sorrateiramente, é dissimulado e muda suas tá-
ticas bem rápido. Quando vê que uma não está
funcionando, logo muda de estratégia. Ele sabe
ficar um passo à frente para tirar da sua sortida
bolsa de truques mais um obstáculo e impedir
que absorvam e apliquem as Minhas Palavras.

13. Obstacon é o mestre dos obstáculos e
de tudo que impede os Meus filhos de absorve-
rem e viverem as Minhas Palavras. O seu nome,
Obstacon, deriva disso. (Obstáculo — Obsta-
con. Um obstáculo é algo que atrapalha; que se
opõe  a e retarda o progresso. Mudando as últi-
mas letras verão que “con” denota oposição.
[Ele é do contra]) Obstacon é contra vocês. Ele
quer atrapalhar o seu progresso, negar a verda-
de e usar toda e qualquer coisa para se opor a
vocês. Obstacon usa todos os obstáculos que
poderiam impedir a Minha Família de absorver
as Minhas Palavras. Ele sabe que se conseguir
impedir que as absorvam, conseqüentemente
não terão condições de aplicá-las.

14. Mas a sua astúcia e poder não são pá-
reo para as chaves. Então, Meus filhos, vocês
têm que lutar no poder das chaves para derrota-
rem Obstacon e seus capangas. Quando forem
jejuam e orar, têm que repreendê-lo e amarrar o
seu poder. Invoquem as chaves para serem li-
bertados de Obstacon e Eu os libertarei de suas
garras, para que a revolução da Palavra possa
ser acesa e arder para sempre em seus cora-
ções. Clamem as seguintes promessas das cha-
ves e Eu responderei:

No poder das chaves do Reino, removerei
os obstáculos que obstruem a absorção
da Minha Palavra.

As chaves são vivas e eficazes, muito mais
poderosas do que as forças das trevas
que se opõem à Minha Palavra. Invoque
as chaves para ter forças e para se ali-
mentar quando lê a Minha Palavra.

Invocando as chaves você poderá derru-
bar e sobrepujar Obstacon, Oplexicon,
Arakan, Apotheon, Pã, Letargia e todos os
demônios que se opõem à Minha Palavra.

Quando clamarem as chaves de encarce-
ramento, trancarei as portas e atarei o po-
der de Obstacon e de todos aqueles que
obstruem o fluxo da Minha Palavra em
seus corações, mentes e espíritos. As cha-
ves do Reino amarram todo o poder do
Maligno.
(Fim da mensagem de Jesus.)

15. (Mamãe:) Seguem-se umas informa-
ções muito legais que o Senhor nos deu quando
Lhe perguntamos como as chaves de encarce-
ramento funcionam. Podem visualizar isto quan-
do clamarem essa chave!

16. (Jesus fala:) Quando falo sobre clama-
rem as chaves de encarceramento, tem dois
sentidos. Alguns desses demônios menores
podem realmente ser lançados fora e presos em
algum lugar, quer seja nas profundezas do mar
ou no centro da Terra, onde muitos já se encon-
tram aprisionados. No caso de outros, porém,
quando vocês usam as chaves de encarcera-
mento, trancam as portas ao seu redor ou ao
redor de outras pessoas, de modo que os de-
mônios não conseguem entrar para molestá-los
ou atrapalhar o seu trabalho. É como se vocês
se trancassem dentro de um campo magnético
impossível de ser atingido pelos ataques des-
ses malignos, ou erguessem uma parede invisí-
vel na frente deles quando investem contra vo-
cês. É muito parecido com o esquete da caixa,
em que a pessoa cansada bate-se contra uma
parede invisível quando tenta fugir. Assim
acontece com os demônios desavisados que
venham a investir contra vocês quando estão
protegidos por essas chaves — eles dão de cara
com uma parede invisível ou, se preciso, com
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uma bola de fogo bem visível! (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

Um obstáculo gigantesco
17. (Mamãe:) Pedimos então ao Senhor

para nos revelar mais sobre Obstacon, qual-
quer coisa que nos ajudasse a lutar contra ele.

18. (Jesus fala:) Obstacon às vezes pare-
ce um impedimento gigantesco na sua frente.
Ele tenta colocar obstáculos enormes no seu
caminho, contudo, esta é apenas uma de suas
muitas estratégias.

19. (Visão:) Vejo uma criatura gorda e gro-
tesca. É mesmo de dar asco, com camadas e mais
camadas de pneus de gordura por todo o cor-
po. Ele é tão gordo que não consigo ver se está
sentado numa cadeira ou numa plataforma, mas
está sentado. É interessante porque está senta-
do na mesma posição das estátuas de Buda,
mas parece que ele não teria condições de se
sentar assim, por ser tão gordo. Usa muito pou-
ca roupa; parece que está de tanga ou algo pa-
recido. É enorme e nojento de tão gordo.

20. O pior de tudo é o seu rosto. Ele parece
estar babando, é nojento! É como se estivesse
lambendo o beiço e babando, parece um porco
e olha com lascívia como se eu fosse a sua pró-
xima refeição. Ele é careca, e tem uns 20 colares
pendurados ao pescoço, cada um de um tama-
nho, cobrindo o seu peito. Parece bijuteria ba-
rata, tudo imitação.

21. (Jesus fala:) Até mesmo quando você
olha profundamente no espírito, as aparências
enganam. Este é apenas um lado da natureza de
Obstacon. Se Me pedir Eu lhe mostrarei mais.

22. (Canal:) Por favor, querido Amor, ex-
plique mais e me dê a fé. Invoco as chaves para
receber tudo o que Você quer mostrar!

23. (Jesus continua:) Obstacon está mos-
trando o seu lado feio para você. Esta, porém, é
apenas uma de suas muitas feições. Ele mostrou
essa cara porque quer enojá-lo e porque espera
que seja o suficiente para satisfazer a sua curio-
sidade. Quer fazê-lo parar por aí, para que, ao ver
sua repugnante figura, você feche os olhos espi-
rituais. Ele espera que assim Me peça para apa-
gar essa imagem grotesca de sua mente e não
Me pergunte mais nada. Quer deixá-lo enojado,

para que não Me busque mais nem peça a expli-
cação e a revelação completas de sua natureza.
Ele não quer ser totalmente desmascarado.

24. Obstacon tem a capacidade de assumir
várias formas, tantas quanto os obstáculos que
cria na tentativa de atrapalhar, retardar ou de-
ter totalmente as suas vítimas.

25. Neste momento você o está vendo como
se ele estivesse imobilizado, como se fosse uma
montanha enorme, uma obstrução de proporções
gigantescas, tão grande que nem lhe passa pela
cabeça tirar do lugar. Ele parece ter proporções
tão gigantescas que é impossível ser deslocado
simplesmente por ser tão pesado, grande e no-
jento. E ele é assim mesmo para aqueles que não
o desafiam, que não exercitam o poder que lhes
dei e que não estão repletos da Minha Palavra,
aqueles não invocam o poder das chaves e de-
pois procedem em obediência. Há muitos que se
deixam assustar. Quando tamanho obstáculo se
lhes apresenta, eles se contentam em desistir,
abrem mão, nem tentam dar um jeito, simples-
mente aceitam a suposta impossibilidade.

26. Não têm que temer essa massa bestial,
porque ao mencionarem o Meu Nome e invoca-
rem as chaves do Reino, ele desvanecerá! Ele
se dissipará, porque as chaves e Eu somos uma
coisa só. Há poder no Meu Nome e nas chaves
do Reino, e ao se conectarem ao poder com fé e
confiança, todos os obstáculos que este malig-
no tentar colocar na sua frente se desvanece-
rão e deixarão de existir. Quando vocês invo-
cam as chaves no Meu nome, pelas leis espiri-
tuais ele é obrigado a sair da frente. Mas depois
vocês devem seguir em obediência para chega-
rem a uma vitória completa e clamarem a terra no
espírito, senão ele volta imediatamente e blo-
queia o seu caminho.

27. Peço-lhes que usem de sabedoria no
tocante aos ardis de Obstacon, porque suas es-
tratégias são mais complexas do que aparen-
tam. É preciso muita fé para superar as impossi-
bilidades óbvias, as montanhas enormes e difí-
ceis de serem ignoradas, mas pelo fato de serem
tão óbvias é mais fácil discerni-las, e os que têm
fé podem clamar a Minha ajuda. Os obstáculos
mais óbvios e gigantescos à sua frente nem sem-
pre são a maior ameaça.

28. Obstacon realmente os tenta com o ób-
vio, com as montanhas enormes e as barreiras
gigantescas, mas vocês têm que lutar para su-
perar essas coisas. Também precisam ter em
mente que Obstacon é astuto e esperto, sutil e
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matreiro. Ele é sagaz, rápido, e entra sorrateira-
mente, e é sobre essa faceta de sua personali-
dade que os advirto agora. Retiro o véu para
lhes mostrar esse lado de Obstacon. (Fim da
mensagem de Jesus.)

Uma raposa astuta e matreira
29. Estou vendo um homem excepcionalmen-

te bonito. Parece ter uns 40 anos de idade. Está
em forma, bem arrumado, impecável, tem um bom
porte e é distinto, como se fosse nobre ou um
diplomata. Está em pé numa roda com um peque-
no grupo de pessoas conversando, e ele parece
ser o centro das atenções. É ele quem fala, e to-
dos estão bastante deslumbrados por este ho-
mem sem dúvida carismático. Parecem estar mui-
to interessados no que ele tem a dizer — tem uma
audiência cativa. É muito charmoso. Eu diria que
ele é afável, cortês, educado e refinado.

30. Não sei o que aconteceu, mas ele olhou
na minha direção. Estou no cantinho da sala
observando tudo, e tenho a impressão que ele
de repente percebeu a minha presença. Sinto
outra presença; acho que é um espírito ajudan-
te enviado para ajudar e me revelar algo. Parece
uma fada. Tocou este homem no ombro, cha-
mou a atenção dele para mim, e ele então virou-
se e agora está olhando diretamente para mim.
Ele está me fitando diretamente nos olhos, mas
não é mais aquele cara lindo que pensei que era.

31. É o mesmo homem, mas apenas metade
dele permanece o mesmo. Está dividido bem no
meio, e metade de seu rosto é o mesmo homem
lindo e a outra metade transformou-se numa ra-
posa! Metade de sua cabeça agora parece uma
cabeça de raposa e metade de seu corpo é pelu-
do, como uma raposa. Ele ainda tem a seme-
lhança de um homem, impecavelmente vestido
e ereto, mas metade de seu corpo, por baixo da
roupa, é peludo como o de uma raposa. Está
dividido bem ao meio. Metade de seu rosto é de
homem e metade de raposa, e está olhando dire-
tamente em meus olhos, com o semblante sério
e maligno.

32. Ele agora está muito sério, como se qui-
sesse me intimidar e me fazer desviar o olhar.
Ele está olhando bem no fundo dos meus olhos e
agora a áurea encantadora que tinha está se
transformando em obstinação. Quando ele per-
cebeu a minha presença, a impressão que tive foi
que ele viu que eu sei quem ele é, e mudou a sua
conduta charmosa para uma dura e fria. Está
olhando intensamente nos meus olhos como se

nada no mundo pudesse movê-lo.

33. (Espírito ajudante fala:) Desafie-o a
cumprir a sua ameaça! O poder dele não é pá-
reo para o que você tem. Ele não é páreo para os
filhos de David, que têm o poder das chaves.
Clame o nome de “Jesus!” Diga: “Eu invoco as
chaves”, e veja como ele desvanecerá. Vá em
frente, repreenda-o no poder das chaves, e ele
vai botar o rabo entre as pernas e sair correndo.
Não acredite nele, é um blefe, porque ele tem
muito medo das chaves. Vá em frente, mostre-
lhe quem manda! (Fim da mensagem da aju-
dante espiritual.)

34. (Canal:) Eu invoquei as chaves imedia-
tamente e ele desapareceu feito um relâmpago!
Sumiu.

35. (Jesus fala:) Agora você entende melhor
a natureza de Obstacon. Ele é astuto, esperto e
matreiro. É safado, dissimulado como uma rapo-
sa, trapaceiro e enganador. Ele tem vários aspec-
tos. Embora seja o gigante obeso que viu primei-
ro, e coloque montanhas a serem transpostas na
sua frente, ele também quer detê-lo através de
meios mais refinados e sutis. Ele é agradável. Usa
muitos charmes para obstruir o seu caminho, é
esperto e astuto como uma raposa.

36. Cuidado com as suas muitas estratégi-
as. Ele oferece o que é agradável à vista, atraen-
te e lógico para a mente carnal, que satisfaz o
coração de carne. Tenta seduzi-lo com coisas
boas, boas intenções e ofertas atraentes, coi-
sas que parecem boas; contudo, embora sejam
boas não são o melhor. Ele o tenta com coisas
boas, mas que não são o melhor, para evitar que
você absorva e aplique as Minhas Palavras.

37. Este é o significado dos muitos colares
de bijuterias que cobrem o peito deste maligno.
Ele oferece coisas boas, de algum valor, mas
não as “verdadeiras”, não os maiores tesouros
que nunca lhe serão tirados. Ele tenta distraí-lo
com suas próprias realizações e querendo cau-
sar uma boa impressão com sua suposta efici-
ência e boas obras da carne. Mas isso não é
nada em comparação com o que é realizado atra-
vés do Meu Espírito quando você se apóia na
Minha Palavra e a obedece. O que posso fazer
através de vocês são como jóias preciosas em
comparação com o vidro quebrado e a lata das
suas próprias obras e das distrações até mesmo
das coisas boas e lindas que causam boa im-
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pressão, mas que usurpam o lugar da Minha Palavra!
38. Os obstáculos deste maligno são muitos  — alguns são óbvios para os que conhecem os

Meus caminhos, outros não tão óbvios. Obstacon é astuto como uma raposa! Ele é matreiro e
rápido em se adaptar e muda de estratégia num instante.

39. Mas ele também é um tolo, porque acha que consegue enganar Meus filhos com os seus
truques e charme. Seu poder não é páreo para as chaves, não é nada para Mim. Ele não é páreo
para os que vivem na Minha Palavra, que dependem de Mim e que colocam as chaves perante a
sua face e o desafiam a cumprir a sua ameaça. (Fim da mensagem de Jesus.)

Se você é forte na Palavra está
protegido de seus ataques!

40. (Mamãe:) No final desta BN tem uma
pergunta que devem fazer ao Senhor sobre Obs-
tacon e sua influência, e como ela se manifesta
em sua vida. Por favor, tomem tempo para orar
sobre essas coisas, para poderem formular os
seus pedidos de oração no dia de jejum e de ora-
ção com conhecimento de causa, e para toma-
rem medidas de precaução que os ajudarão a
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implementar a revolução da Palavra em sua vida.
O Senhor deu a seguinte promessa tão encora-
jadora:

41. (Jesus fala:) Minha Família, vocês têm
que viver na Minha Palavra, absorvê-la e apli-
cá-la. Têm que deixá-la viver em vocês, pois é
assim que sobreviverão nestes dias. Vocês não
têm nada a temer. Louvem-Me, porque se fica-
rem ao Meu lado, tudo o que lhes disse sobre
os Últimos Dias se cumprirá.

42. Eu lhes peço, Meus amores, para co-
meçarem esta nova revolução da Palavra com
jejum e oração, pois é assim que Obstacon e
todos os que mancomunam contra vocês serão
derrotados. Através da oração, do jejum e invo-
cando as chaves, todo o poder do Céu estará às
suas ordens. (Fim da mensagem de Jesus.)

Viva na Palavra!
43. (Mamãe:) Nós também perguntamos ao

Senhor como Obstacon trabalha junto com Ople-
xicon, Pã e outros que combatem a Palavra.

44. (Jesus fala:) Eu lhes disse para vive-
rem na Palavra. Pedi uma revolução da Palavra
em suas vidas, e é a coisa mais importante que
podem e deveriam fazer. — É tanto a sua ofensi-
va como a defesa mais importante que podem
ter, pois é vivendo na Minha Palavra e Me per-
mitindo viver através de vocês que vão superar
os artifícios e ardis desses malignos que se
opõem à Minha verdade, e permanecer fortes e
firmes nos Últimos Dias.

45. Isto é o mais importante que precisam
saber, e o curso de ação vital que devem tomar
contra os que se lhes opõem. Invoquem as cha-
ves para terem o poder para viver a Palavra, lê-la,
absorvê-la e aplicar tudo o que lhes dei. Ela é a
sua segurança, defesa, consolo e sobrevivência.

46. Meus queridos, viver na Palavra faz
parte de se aproximar de Mim, e é uma das
maiores proteções contra os ataques do Malig-
no ou de malfeitores. Assegura a sua sobrevi-
vência nos dias por vir, os mantêm seguros de
todo o mal e os fortalece grandemente, tanto
para derrotar o Inimigo como para ganhar ou-
tros para Mim.

47. Esses emissários de Satanás que te-
nho lhes revelado estão divididos em diversas
pastas e jurisdições, mas as suas táticas e es-
forços às vezes são os mesmos. Às vezes se
aconselham uns com os outros sobre como unir

esforços para combater a verdade. Agora eles
uniram forças no espírito para tentar derrotar
vocês, Minhas noivas do Tempo do Fim!

48. Por isso vocês têm que viver na Palavra
e ter uma revolução! Por isso têm que desen-
volver hábitos duradouros, para o resto da vida.
Só vivendo na Palavra ficarão fora do alcance
destes que querem derrubá-los. (Fim da men-
sagem de Jesus.)

Obstacon é derrotado
através da obediência

49. (Mamãe:) Seguem-se mais informações
interessantes sobre como derrotar Obstacon:

50. (Jesus fala:) A Palavra é a arquiinimi-
ga de Obstacon, pois causa sua derrota, sua
ruína. Ele a combate, mas sabe que não é páreo
para ela. Quando um dos Meus filhos está de-
terminado a perseverar no seu hábito de tomar
tempo na Palavra, de absorvê-la e de colocá-la
em prática, Obstacon é inevitavelmente derro-
tado. É bom e muito importante estarem cientes
dele e de sua influência e lutarem contra ele.
Mas o mais  importante é perseverarem e decidi-
rem ter o seu tempo na Palavra e viverem-na
não importa o que aconteça, porque isso é um
desafio a ele para cumprir a sua ameaça, e o
derrota.

51. Quando invocarem o poder das chaves
para derrotar Obstacon, têm que fazê-lo sendo
obedientes à Minha Palavra. Esta é a condição
para usá-las. Obstacon tem que se render ao
poder das chaves, e vocês têm que clamá-lo
contra ele, mas também obedecer imediatamen-
te e seguir o que lhes mostro, senão ele voltará
e continuará a bloqueá-los, distraí-los e detê-
los. Se não obedecerem, ele continuará fazendo
o seu trabalho sujo.

52. De modo que o máximo que podem fa-
zer se quiserem derrotá-lo é clamar as chaves
para receberem forças para obedecer e perse-
verar. Clamem as chaves contra distrações e
contra Obstacon, e depois procedam, determi-
nados a obedecer, lendo, absorvendo e viven-
do as Minhas Palavras. Ao lutarem para fazer
isto estarão combatendo Obstacon, e ele será
derrotado pela sua obediência. Tentará dissua-
di-los, distraí-los e detê-los, mas se persevera-
rem e obedecerem, o fim dele será certo. (Fim
da mensagem de Jesus.)

53. (Mamãe:) Também perguntamos ao
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Senhor se haveria algum ser espiritual espe-
cífico para lutar e derrotar Obstacon para nós.
Sua resposta confirma que cada um de nós pre-
cisa consultá-lO para saber especificamente
como Obstacon nos combate, e que esse é o
segredo para derrotá-lo.

54. (Jesus fala:) Como Obstacon atua dire-
tamente ligado à sua obediência, os espíritos
ajudantes que o enfrentarão serão justamente
os que os ajudam a obedecer na área em que ele
esteja tentando impedi-los. De modo que o se-
gredo para receber ajuda é ver em que áreas ele
os está atrapalhando e depois Me perguntar
quem designei para ajudá-los. Podem pedir e
eles lutarão por vocês, e também os ajudarão
enquanto obedecerem, mesmo diante dos obs-
táculos que venham a surgir. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

Decida!
55. (Mamãe:) Agora quero compartilhar

com vocês uma mensagem que um membro dos
WS recebeu quando estava lendo uma cópia
avançada do chamado do Senhor a uma revolu-
ção da Palavra (BN 1016). Sei que o Senhor fala-
rá e dará a cada um de vocês conselhos maravi-
lhosos e personalizados, com soluções que os
ajudarão a concretizar este desafio. Mas achei
que estariam interessados no que Ele disse a
esta irmã também, porque deixa bem claro o que
Ele está pedindo de cada um de nós.

56. A mensagem que o Senhor está dando
com este chamado para uma revolução da Pala-
vra é forte. Não quero que fiquem desencoraja-
dos nem avassalados achando que vai exigir
demais de vocês. O Senhor não está pedindo
que abram mão de tudo que consideram diverti-
do ou prazeroso, mas sim que vivam a Sua Pala-
vra muito mais do que até agora, valorizando-a
acima de tudo, absorvendo-a, aplicando-a e
obedecendo-lhe. E se no seu caso significar re-
duzir uma certa atividade que lhe agrada para
ter mais tempo para a Palavra, saiba que Ele aben-
çoará o sacrifício, e recompensará tanto que fi-
cará feliz por ter se sacrificado.

57. Então, por favor, não deixem o Inimigo
desanimá-los logo de cara, ou fazê-los temer e
se fechar ao que o Senhor queira lhes dizer. Ele
não só é o grande Deus do universo, mas tam-
bém é o seu Pastor e Marido, os conhece pes-
soalmente, quer fazê-los felizes e os ama muito
mesmo. Não quer puni-los nem dificultar ainda

mais a sua vida ou diminuir a sua felicidade e
divertimento. Se forem fiéis em seguir a revolu-
ção da Palavra, ela lhes proporcionará uma vida
melhor. Portanto não permitam que o Diabo os
espante ou convença que é difícil demais, antes
de sequer provarem as promessas de Deus!

58. (Jesus fala:) Preciso possuí-la como
nunca antes  — não apenas possuir as suas
mãos para realizar o Meu serviço, mas, já que é
Minha discípula, também o seu coração e espí-
rito, pois esse é o âmago da questão. Preciso
que deixe tudo de lado por Mim e pela Minha
Palavra, para que possa ser totalmente possuí-
da por Mim e pelas Minhas Palavras como nun-
ca foi.

59. Chegou a hora de mais uma vez se con-
sagrar a Mim e renovar o seu compromisso
como discípula e amante das Minhas Palavras
acima de tudo. Ou seja, tem que viver estas men-
sagens da Celebração e se fundir a elas e a tudo
o que elas significam e à maneira como vão afe-
tar a sua vida daqui por diante. Tem que come-
çar a viver agora mesmo tudo o que essas men-
sagens estão dizendo.

60. Você tem que renovar a sua dedicação a
Mim e à Minha Palavra. Use cada tempinho e
oportunidade para ficar imersa na Minha Pala-
vra. Você tem que deixar tudo no altar, ou seja,
todas as suas preocupações em relação ao seu
namorado e ao futuro. Significa abrir mão de
algumas atividades no seu tempo de folga à
noite para poder passar um tempinho a mais
enchendo-se Comigo e com a Minha Palavra.

61. Sem consagrar-se novamente desta for-
ma à Minha Palavra, você não terá condições de
acessar todo o poder das chaves. Esta é a essên-
cia do que tenho a lhe dizer. Você tem que se
entregar à Minha Palavra assim para poder ter
pleno acesso ao poder das chaves! Tem que
viver e amar de corpo e alma essas mensagens e
tudo o que elas transmitem, o que significa co-
locar em prática imediatamente o aspecto de Me
amar e à Minha Palavra acima de tudo, até mes-
mo quando parecer que está perdendo tudo de
bom que tem neste mundo. Este é o significado
dessas mensagens da Celebração para todos
os Meus filhos. É um chamado grandioso para
todos deixarem tudo para trás, exceto a Mim e à
certeza da Minha Palavra.

62. Minha querida, este é um tempo muito
especial para nós dois, pois tanto Eu quanto os
Meus ajudantes possuiremos você, o seu cora-
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ção e espírito como nunca.
63. Criei promessas especiais das chaves

em resposta ao clamor de seu coração e espíri-
to. Foram feitas especialmente para você, Meu
amor. Vai precisar delas para ficar firme e con-
centrada em Mim e nas Minhas Palavras, cons-
ciente da gravidade e das repercussões destas
mensagens na sua vida e na da Família em geral.

64. Nos dias por vir você verá uma grande
apostasia na Família, quando tudo que não es-
tiver alicerçado e firmemente estabelecido na
Minha Palavra viva cairá. Ela é que verdadeira-
mente discerne os pensamentos e as intenções
do coração e, como tal, separará tudo o que
estiver firmemente fixado em Mim do que esti-
ver alicerçado na areia sem estabilidade, que
são as coisas que se encontram fora do círculo
da Minha Palavra infalível. Você verá muitos
planos e projetos darem para trás, e até muitas
pessoas que não estão firmemente alicerçadas
na Minha Palavra irem embora. Verá aumentar a
quantidade de palha e de tudo o que for coloca-
do diante de Mim e estiver em falta.

65. Então, clame as chaves do amor onisci-
ente que a faz ver além do plano físico e das
coisas ao seu redor, para poder basear a sua
vida na Palavra e nas Minhas promessas, mes-
mo que venha a afetar o seu coração e exigir
certos sacrifícios para vivê-la. Clame as chaves
que agem no sentido de manter o seu coração e
mente fixos em Mim e na Minha Palavra acima
de tudo, os seus sentimentos dominados, e que
fazem o seu espírito e coração transcender tudo
o que a Terra tem a oferecer.

66. Meu amor, Eu sei e não tenho a menor
dúvida de que você ama a Minha Palavra mais
do que tudo. Sei que é isso que a tem ajudado a
superar as dificuldades todos esses anos. Mi-
nha Palavra, sendo parte da Minha natureza di-
vina e da trindade, tem sido para você um mari-
do fiel, verdadeiro e leal quando tudo o mais
falhou, a abandonou e a decepcionou. De modo
que criei e designei algumas promessas das
chaves especialmente para você, embora você
se considere inadequada, indigna e incapaz.
(Busque-Me de novo depois desta mensagem
e lhe darei essas promessas para que possa
batalhar totalmente preparada e bem armada com
a artilharia do poder das chaves ao seu lado.)

67. Sou Eu que a faço sentir que precisa se
afastar de tudo que a impeça de estar totalmente
consagrada e dedicada a Mim. Você precisa ser

somente Minha e entregar-se à Minha Palavra
para que Eu possa possuir a sua mente, o seu
coração e espírito. Nunca, na história dos filhos
de David, as conseqüências dessas mensagens
foram tão graves e abrangentes. Estou falando
de maneira clara, precisa e estratégica sobre o
alicerce da sua fé, que é a Minha Palavra. Estou
tratando da base da Família, que é a Minha Pala-
vra viva e tudo o que tenho dado através do
Meu David e da Minha Maria. As conseqüênci-
as de recusar ou indolentemente ignorar essas
mensagens são grandíssimas. A partir daqui não
haverá retorno, e a decisão de cada um dos Meus
filhos determinará o seu futuro.

68. Então, digo a você e a todos os Meus
filhos que se preparem. Preparem-se para con-
viver com o incrível e dinâmico fruto, ou a las-
timável conseqüência. Tal como disse, a Pala-
vra é apta para discernir os pensamentos e as
intenções do coração, e este desafio trará divi-
são nas fileiras.

69. Cada indivíduo está sendo posto à prova
e terá que decidir. Muitos vão decidir a favor da
casa de David — das Minhas Palavras vivas e
do Espírito. Outros preferirão a casa de Saul —
a casa que não é mais, a antiga, do braço da
carne, do ego e de tudo o que iria contra e evita-
ria que as Minhas Palavras entrassem, pene-
trassem profundamente, motivassem ou possu-
íssem o coração e o espírito das pessoas. (Fim
da mensagem de Jesus.)

70. (Mamãe:) Queridos amores, por favor,
levem a sério esta grave advertência de nosso
Amado e aproveitem ao máximo esses dias para
receberem Seu conselho e instrução e verem
como colocá-los em prática. Peter e eu estamos
orando por vocês e os amamos muito mesmo.

Com amor e fé no poder das chaves,
Mamãe

Pergunta para fazer ao Senhor
(Por favor, tentem fazer isto antes do dia de
oração e jejum, para os seus pedidos de ora-
ção poderem ser o mais completos possíveis:)

Que métodos Obstacon tem usado para me
distrair e evitar que eu tenha tempo de qualida-
de regularmente na Palavra e que a absorva e
aplique? O que posso fazer, tanto imediatamen-
te como em longo prazo, para superar a sua in-
fluência e viver na Palavra como deveria?


