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Queridíssima Família

Nosso Marido nos revelou uma
outra maravilha do plano espi-

ritual para encerrar esta Celebração!
À medida que a batalha espiritual vai au-
mentando, Ele quer Se certificar que o nos-
so armamento e o poder do qual dispo-
mos também estejam à altura. Louvado
seja o Seu nome!

2. (Visão:)  Vejo vários de nós reu-
nidos e um objeto bem grande pairando
sobre nós. É um veículo esférico, como se
fosse um disco voador imenso suspenso
ali no ar logo acima de nós.

3.  Parece que tem um corredor
bem largo que rodeia esse disco, de
modo que forma um círculo bem
grande. Acho que tem umas pessoas ou
alguns seres ali, e é nesse círculo que se vê
movimentação e sinal de vida. O centro
do disco parece oco. Não vejo salas ali nem
ninguém.

4.  Agora está bem acima de mim,
e quando olho para cima, para o cen-
tro, vejo o teto do veículo, em ou-
tras palavras, a cúpula, que é des-
lumbrante! Ao que parece ela é compos-
ta de uma quantidade incomensurável de
raios de luz, só que não acho que seja luz
mesmo. Tenho a impressão que se trata
de outro tipo de energia. E esses raios fi-
níssimos de energia se cruzam em todos
os sentidos na parte superior do disco.
Olhando à distância parecem ser uma
massa só, mas quando você fica em baixo
e olha para cima, pela parte oca no centro,
como estou fazendo, vê que os raios estão
todos se cruzando de forma intrincada na
parte superior, formando o teto ou a cú-
pula do disco.

5. A impressão que me dá é que a
cúpula é como um campo eletromag-

nético. Ela vibra e emite uma luz muito
intensa. Só que o resplendor, como mui-
tas coisas no plano espiritual, é de um bri-
lho totalmente dourado. Vibra seguindo o
ritmo do som que está emitindo. Essa cú-
pula também emana calor, causando uma
sensação calorosa e reconfortante.

6.  Este objeto tem uma outra ca-
racterística incrível, que são as cha-
ves penduradas em toda a sua cir-
cunferência! São tantas as chaves ali ba-
lançando que até parece uma franja! São
de diferentes tipos e formas, mas todas da
mesma dimensão. Parece não só que fo-
ram gravadas pelo fogo, mas que são fei-
tas de fogo. É surpreendente, e o seu res-
plendor é fantástico!

7.  As chaves resplandecentes ba-
lançando na beirada do disco e o
magnífico campo de energia na par-
te superior tornam o veículo abso-
lutamente assombroso! Não paro de
ouvir as palavras: “O poder de fogo das
chaves!”

8.  No momento o disco voador
está pairando sobre nós e está tudo
calmo, com as chaves balançando
lindamente. Elas se movimentam como
se uma suave brisa batesse nelas, e emi-
tem um som também. Quando encostam
umas nas outras emitem um som incrivel-
mente belo, não é alto, mas ouço na mi-
nha cabeça. É um som lindo, como o de
um carrilhão suave. Na verdade é algo ir-
resistível que o domina, é um som do ou-
tro mundo. Parece que enquanto as cha-
ves balançam na beirada do disco acima
de mim, elas tocam uma melodia especí-
fica, mas com o som de um carrilhão.

9.  E o teto na cúpula pulsa no
mesmo ritmo, acompanha o ritmo
das chaves pois está tudo interliga-
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do. Aparentemente os raios de energia que
formam a cúpula passam energia para as
chaves que estão balançando na beirada,
e está tudo interligado e acompanhando
o ritmo das chaves.

10.  Tenho a impressão que esse
som de carrilhão das chaves é um
sinal, como se fosse um aviso. É re-
confortante, mas por outro lado também
é uma advertência.

11. Agora o disco voador acima de
nós começou a girar, e com tanta for-
ça que as chaves começam a girar e as
pontas das chaves se erguem com a
força centrífuga, como se fossem uma
extensão, uma outra parte dele. Está
girando bem rápido, e amplia centenas de
vezes a energia do campo de força da cúpu-
la! Essa energia passa para as chaves, por
elas, e se espalha por todos os cantos!

12. É parecido com o que aconte-
ce com Tola e Tor e a energia que
eles dispensam e usam para derro-
tar os nossos inimigos. A energia que
está passando por todas essas chaves é
semelhante a essa! Jorra abundantemen-
te, e o veículo está girando numa veloci-
dade que nunca vi!

13.  Agora vejo além do ponto
onde estamos, e está bem escuro. Na
escuridão, além do nosso muro, vejo mil
e uma criaturas horripilantes, demônios e
criaturas monstruosas com diferentes
graus de feiúra. E junto com esses mons-
tros horrendos também tem seres de me-
lhor aparência, como homens e mulheres
bonitos, mas todos extremamente malé-
volos. Alguns parecem bons, mas tenho
uma sensação bem estranha sobre essas
pessoas que estão tão à vontade com es-
ses monstros horríveis. Todos eles, até os
homens e mulheres de boa aparência, são
bem malignos e maus, muito enganado-
res. Querem nos pegar e nos prejudicar,
mas não conseguem.

14. O disco voador está girando e
as chaves penduradas na beirada lan-
çam o seu incrível poder e criam

como que um campo eletromagnéti-
co impenetrável sobre nós e ao nos-
so redor. Essa força é o que está manten-
do essas forças malignas à distância. Estão
estendendo as mãos como se quisessem
nos estrangular, enfeitiçar ou nos destruir,
só que não conseguem. Eles não podem
encostar o dedo em nós, ficam de mãos
amarradas e seu poder é nulo, insignifican-
te em comparação com a força que o disco
voador e as chaves estão emanando.

15. A impressão que dá é que es-
ses seres malignos estão super zan-
gados. Estão indignados com o que está
acontecendo no momento, com o fato de
estarmos nos reunindo para a Celebração,
para lermos e absorvermos essas Palavras,
e principalmente por jejuarmos, orarmos
e nos unirmos para fazer uma revolução
da Palavra em nossas vidas. Eles querem
impedir e atrapalhar esse plano, querem
nos deter antes sequer de começarmos,
mas não vão conseguir.

16. Agora o disco voador está re-
duzindo a velocidade e pairando
tranqüilamente acima de nós.  Quan-
do faz isso as chaves ficam balançando
como se uma suave brisa soprasse sobre
elas, e então volto a ouvir o som de carri-
lhão procedente delas. Gostaria muito de
poder descrever o barulho do carrilhão,
ou entoar a melodia, porque é celestial!
Nunca ouvi nada assim.

17.  Esse som de carrilhão é mui-
to especial e reconfortante. É tão celesti-
al, mas ao mesmo tempo sério. Senhor,
por acaso se trata de um aviso? Talvez seja
uma advertência, mas é lindo e majestoso
e transmite uma sensação cálida e tran-
qüilizadora. Não é como uma canção de
ninar, não é para nos colocar para dormir.

18. O som me faz sentir totalmen-
te protegido, e quando o ouço, ele me
envolve num sentimento de confiança ple-
na. Sinto paz e que nada vai me prejudi-
car. Mas por outro lado parece que está
me avisando de algo, só que não sei do
quê. Sinto que posso confiar e ao mesmo
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tempo fico empolgado, porque sei que
algo muito emocionante e assombroso
está para acontecer. É uma sensação es-
tranha, mas no bom sentido.

19. (Jesus fala:) Não deixo os Meus
filhos desprotegidos ou indefesos em
momento algum. Eu lhes mostrei as coi-
sas profundas do espírito e lhes revelei ini-
migos poderosos e furiosos, hediondos,
traiçoeiros e cruéis que odeiam a Minha
verdade. Eu lhes revelei a identidade dos
malignos que buscam atrapalhá-los, retar-
dá-los e detê-los, que querem impedir que
o Meu Reino seja estabelecido na Terra. Eu
mostrei essas coisas aos Meus profetas do
Fim porque prometi que não farei nada sem
lhos revelar (Amós 3:7).

20. E agora estou lhes mostrando
esta potente nave. Faz parte do aparato
para a sua proteção e segurança. Você viu
uma dentre muitas das naves celestiais das
chaves. Essas naves estão à disposição
daqueles que têm as chaves nas mãos e
que seguem, aqueles que Me obedecem e
usam o poder das chaves em suas vidas,
esforçando-se ao máximo para viver se-
gundo a Minha Palavra, para ler, absorver
e colocá-la em prática.

21.  A nave vai adiante de vocês com
uma tripulação de ajudantes espiri-
tuais e de seres espirituais incumbidos de
ajudá-los como precisarem, principalmen-
te na iminência de perigo. O som de carri-
lhão lhes avisam que devem vigiar e orar, e
ao mesmo tempo lhes transmitem a paz de
saberem que têm as chaves ao seu dispor.

22.  Como revelei aos Meus pro-
fetas antigos certas naves espaciais
do Céu, agora estou lhes revelando
este meio de transporte das chaves,
que é um dos mais incríveis e mag-
níficos que existe.  Você não está so-
nhando. É verdadeiro, existe mesmo. Es-
tou retirando o véu e abrindo os seus
olhos e ouvidos. Assim como dei revela-
ções do outro mundo para os profetas de
antigamente, também dou essas coisas

aos filhos de David, para animá-los, para
saberem como o mundo espiritual está
perto e sentirem-se consolados sabendo
que podem contar com uma proteção tre-
menda da Minha parte.

23. Assim como revelei ao seu Pai
David a nave especial deslumbrante
que transporta a Cidade Celestial, e
a Ezequiel muitas poderosas rodas celes-
tes, assim como lhe dei visões dos Meus
meios de transporte no Céu e do trono de
Deus; assim como levei João para uma
ilha remota para poder lhe dar uma visão
do futuro e do plano celeste, também ago-
ra desvendo o véu e lhes revelo este veí-
culo absolutamente invencível! Trata-se da
nave das chaves, da estação que abriga a
energia do poder das chaves. (Obs.: Se
quiser estudar mais sobre o assunto, leia
Ezequiel 1:4–28, Apocalipse 4 e “Nave Es-
pacial”, CdM 624:1–53.)

24.  Prefiro chamá-la de nave das
chaves, porque transporta a força, o
poder e a energia delas. É espiritual,
porém mais real do que a própria vida e
indetectável com os instrumentos fabrica-
dos pelo homem. Mas é real, existe, é po-
derosa e serve para ajudá-lo agora nos Úl-
timos Dias.

25.  A parte externa, o corredor
que você viu, é onde são transportados
todos os tipos de seres espirituais e aju-
dantes que estão às suas ordens. Nenhum
seguidor maligno de Satanás é capaz de
enfrentar esses ajudantes possuídos pelo
Meu Espírito.

26.  A cúpula do disco voador é
formada por raios de energia do po-
der das chaves ampliados incomen-
suravelmente, em quantidades in-
compreensíveis para o homem.  En-
quanto as chaves balançam na beirada ao
som do Meu poder, essa cúpula pulsa com
a energia proveniente delas. As chaves
harmonizam e cantam uma nova canção
para vocês, uma canção de força e poder,
de força moral e coragem, de consolo e fé,
uma canção de vitória para os Últimos
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Dias. As chaves vão adiante de vocês.
27.  Se prestarem atenção e ouvi-

rem, se reconhecerem as chaves em
todos os seus caminhos, elas os gui-
arão. Elas ressoarão nos seus ouvidos,
avisando-os dos lugares perigosos e mos-
trando a direção a seguir. Elas lhes dão
pressentimentos vindos do Meu Espírito
e servem tanto para avisar como para lhes
revelar e dar sinal dos esquemas e artima-
nhas malignas do Inimigo, para poderem
então evitar suas armadilhas e ciladas. E
ao mesmo tempo elas os tranqüilizam e
consolam, apoiando-os enquanto ficam
firmes na fé, sabendo que se confiarem
plenamente em Mim, utilizando o poder
que lhes concedo e o das chaves, invocan-
do-as, não precisam temer. Nenhum mal
sobrevirá aos que utilizam as chaves.
Quando ouvirem o seu som, saberão que
não estão sós, e isso lhes incutirá paz e
forças para realizarem a sua missão.

28.  Estou lhes dando uma de-
monstração do poder desta nave das
chaves. Quando invocam as chaves, seus
motores iniciam e começam a girar, libe-
rando muitíssima energia para destruir
todo mal e tudo que se opõe às Minhas
Palavras, que são a verdade. A nave reage
quando vocês chamam, ligando o poder
das chaves que começa a agir numa velo-
cidade superior à do pensamento.

29.  Acreditem nestas palavras,
pois aqueles que crerem ouvirão ni-
tidamente o som das chaves no seu
espírito e coração, e nos seus pen-
samentos. Vão até ouvir no plano físico
se for necessário. Acreditem, ouçam e si-
gam o sinal das chaves. Não reterei nada
daqueles que invocarem as chaves do Rei-
no do Céu e sintonizarem-se ao seu som.
Deixem-nas protegê-los, orientá-los e con-
solá-los. Ouçam o som das chaves e se for-
taleçam, sabendo que nunca estão sós.

30.  (Mamãe:)  Talvez estejam se
indagando, como eu, o que significa
“ouvir as chaves”. Para algumas pes-
soas é natural ouvir coisas e ter visões, mas
outras nunca têm tais experiências. Mas
obviamente é uma parte importante da
revelação, por isso pedimos ao nosso que-
rido Marido que nos explicasse melhor ou
que nos dissesse como podemos ouvi-las
ou aprender a reconhecer a sua presença.
Ele disse o seguinte.

31.  (Jesus fala:)  Tudo isso está
relacionado à questão de se revestir
do poder do pensamento celeste. O
princípio espiritual que se aplica neste
caso é o de que quanto mais se usa o po-
der das chaves, mais elas se integram a
vocês, mais familiarizados se tornam com
elas e é mais fácil sentirem a sua presença
e a Minha vontade nas diferentes situa-
ções. Vão literalmente se fundir a elas, pois
estarão se fundindo a Mim e ao Meu po-
der, revestindo-se da Minha mente. Está

tudo interligado.
32.  No momento talvez seja raro

alguém conseguir ouvir as chaves no
plano físico, e no princípio talvez fi-
quem sem saber se vão sequer se
conscientizar de sua presença. Tem
gente que é mais sensível no espírito, mais
receptiva a pressentimentos, sensações ou
visões do plano espiritual. Mas é um dom
que estou dando a todos os Meus filhos,
não só aos que têm essa sensibilidade.
Quanto mais usarem as chaves, mais te-
rão condições de reconhecer as oportuni-
dades em que podem usá-las. Quanto mais
agirem no sentido de obedecer e clamar o
seu poder, além de viverem segundo os
requisitos para terem acesso ao poder to-
tal das chaves, mais estarão se revestindo
da Minha mente, e mais conseguirão ou-
vir e sentir no espírito as manifestações
espirituais.

33.  O som da nave das chaves é
uma manifestação espiritual. Algumas
pessoas vão perceber com a mente ou com
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o coração, outras de maneiras diferentes.
A maioria simplesmente estará conscien-
te, no espírito, quando for hora de invocar
as chaves, sabendo que elas querem se
manifestar e agir na situação.

34. É bem simples aprimorar esse
dom. Só precisam obedecer, começar a
usar as chaves e viver segundo os requisi-
tos para recolherem todo o seu poder, e
continuarem clamando posse total. Me-
lhorando nesses aspectos, sua sensibili-
dade espiritual também aumentará consi-
deravelmente. Se obedecerem isso ocor-
rerá automaticamente, e se utilizarem essa
maior consciência que vão adquirir em
relação às coisas espirituais, estarão apri-
morando os seus sentidos espirituais a
ponto de serem tão confiáveis e reais quan-
to os físicos.

35. Não estou lhes pedindo nada
do outro mundo. Apenas comecem a
obedecer e observem como o que lhes dis-
se acontecerá! Faz parte do seu preparo
para o futuro. É um milagre, é um dom,
algo que estou dando às Minhas amadas
noivas porque sei que vão precisar. Faz
parte da força do pensamento celeste e de
tudo o que predisse na Bíblia e por sécu-
los sobre os Últimos Dias, está relaciona-
do a tudo que Eu disse sobre as proezas
que as pessoas como vocês, que Me co-
nhecem intimamente, farão. (Fim da men-
sagem de Jesus)

36. (Mamãe:) Para refrescar a sua
memória, seguem-se algumas cita-
ções que explicam os requisitos para
se usar as chaves.

(Tirado de “Invoquem as Chaves”,
CdM 3368:80, 81, BN 962)

“Há condições óbvias vinculadas às
chaves. Temos que estar obedecendo ao
Senhor e pedindo algo que seja da Sua
vontade. O Senhor também disse: “As cha-
ves são uma dádiva de valor inestimável.
Eu só as darei aos que respeitam as Mi-
nhas Palavras e que estão dispostos a
serem ensinados e instruídos (...) As cha-
ves são acionadas apenas através da sin-
ceridade de coração. Se a pessoa não
tiver um amor profundo por Mim, dedica-
ção e submissão a Mim, elas não ofere-
cem poder (...) o dom das chaves só é
dado aos que vão mais longe — aos que
Me amam, vivem por Mim e Me entregam
suas vidas. Essa dádiva pertence aos
Meus discípulos do Tempo do Fim.

Então, sondem seus corações para
verem se desejam ser discípulos. O po-
der das chaves será no mesmo grau do
seu compromisso como discípulo, e não
só do seu compromisso, mas também
do modo como vivem diariamente. Se en-
tregarem-se e viverem essa dedicação di-
ariamente, receberão o poder na mesma
medida. Depois devem recolhê-lo e utili-
zá-lo. São estas as diretrizes e condições
para terem as chaves do Reino.”

v

(Tirado das Promessas das chaves:)
Nada detém aqueles que utilizam as

chaves do Reino e ao mesmo tempo rea-
lizam a Minha vontade com fervor no cora-
ção e uma mente e espírito humildes.
Quando as condições se encaixam as
chaves sempre lhes dão a vitória. Reivin-
diquem o que lhes é de direito.

37. (Visão:) Estou vendo a nave das
chaves novamente pairando acima de
mim. Só que desta vez está fazendo uma
demonstração diferente. Estou bem abaixo
dela e vejo a cúpula iluminada com um res-
plendor fantástico. As chaves estão balan-
çando e fazendo um som de carrilhão, mas

desta vez estão enviando para baixo raios
de sua própria energia, os quais estão me
cercando, vindo direto para baixo e for-
mando um muro de energia ardendo em
fogo! Eu Lhe dou glória por tudo, querido
Amado! Que sensação mais tranqüilizado-
ra e reconfortante eu tenho neste momen-



7

to, me sinto totalmente protegido.

38.  (Jesus fala:)  Meus amores,  a
nave das chaves está às suas ordens
sempre que precisarem. Ela vai adian-
te de vocês para avisá-los em caso de pe-
rigo, para orientá-los e protegê-los de seus
inimigos. Sendo assim, quando pedem,
ela fica sobre vocês o tempo todo para pro-
tegê-los de todas as formas e suprir o que
precisam. Ela pode renovar suas forças,
restaurar a sua saúde e revigorá-los quan-
do se sentem desanimados. Serve para
ajudá-los a enfrentar os ataques do Inimi-
go, quer contra a sua mente, coração ou
espírito, quer ataques externos através de
perseguição, acidentes, males ou perigos
de qualquer tipo. Não significa que o Ini-
migo vai parar de atacar, mas devido à pre-
sença das naves das chaves, vocês terão
mais um escudo e arma com a qual se for-
talecer e se reforçar na guerra espiritual.

39.  Prestem atenção, e quando
ouvirem o som do carrilhão, deixem-
no consolá-los, sabendo que estão pro-
tegidos, rodeados pelo campo de força das
chaves do Reino.

40.  Estas palavras são verdadei-
ras, acreditem. Estão ouvindo? Prestem
atenção e ouvirão na sua mente e coração,
e em alguns casos até em som audível, ou
em breve sentirão a sua presença de for-
ma tangível. Esse é o poder que as chaves
possuem, ele é real.

41. (Visão:) Vejo  várias cenas de
outros membros da Família debaixo
de uma nave das chaves e rodeados
pelas paredes de energia. Tem um Lar
com umas dez pessoas, e estão jantando e
conversando. A nave está acima delas e os
raios descendo sobre elas. Vejo dois mem-
bros da Família num ônibus e a nave so-
bre eles cercando-os com os seus raios de
energia. Estou vendo alguns membros da
Família vendendo assinaturas da revista
Contato, e essa mesma parede de energia
ao redor deles. Agora vejo vários membros

da Família se reunindo para terem devo-
ções juntos, lendo uma BN, e uma nave
paira logo acima, lançando os raios sobre
eles.

42. Vejo umas pessoas da Família
fazendo uma apresentação musical
num palco diante de milhares de pesso-
as, e também diretamente debaixo de e cer-
cados pelos raios protetores de uma nave.

43.  Agora vejo o globo terrestre,
um mapa-múndi, e várias naves pai-
rando sobre os países onde a Família tra-
balha. Estão emitindo os seus raios sobre
a Família. Não são do tamanho dos paí-
ses, é algo simbólico.

44. (Jesus fala:)  Vocês têm todo o
poder do Céu à sua disposição, e se
acreditarem ouvirão as chaves! Pres-
tem atenção, sabendo que cumpro todas
as promessas que lhes faço, e as chaves os
guardarão e protegerão. Ao usarem-nas
vocês obtêm poder para enfrentar todo o
mal, podendo então ler, absorver e colo-
car em prática as Minhas Palavras para te-
rem condições de viver de acordo com
elas e cumprirem a Minha vontade.

45.  Ouçam o som das chaves e
entendam que elas estão com vocês
e que lhes possibilitam tudo. O som
das chaves é a prova de que as chaves os
cercam e protegem, quer sintam a sua pre-
sença quer não. Dentro de seus muros vo-
cês estão seguros, protegidos pelo maior
poder que existe. As chaves do Reino lhes
pertencem e farão qualquer coisa para
vocês. (Fim da mensagem de Jesus.)

46.  (Mamãe:)  Uma das primeiras
perguntas que nos vem à mente após
ler esta descrição incrível dessa nave
das chaves super legal é: Quantas
delas existem? Perguntamos ao Senhor
se cada pessoa tem uma, como uma roda-
de-todos-os-santos, ou se é uma por Lar
ou quantas existem na realidade? Por
exemplo, se estamos em algum lugar oran-
do por uma nave das chaves e outra pes-
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soa está clamando as chaves ao mesmo
tempo, será que elas se dividem ou cada
um tem uma? Como funciona?

47.  (Jesus fala:)  Existe um núme-
ro ilimitado de naves das chaves. Elas
vão onde existir necessidade do po-
der das chaves e onde forem invoca-
das. Tem quantidade suficiente, e são en-
viadas tantas quantas forem necessárias.
Vocês só precisam invocar as chaves, sa-
bendo que estarão às suas ordens. Quando
um grupo de vocês invoca as chaves, uma
nave os cerca e lhes dá a unção e os aju-
dantes que precisam. Ou, se estão sozinhos
ou espalhados em diferentes locais e invo-
cam as chaves, também haverá uma nave
para cada um. Nunca receiem, achando que
vão estar todas ocupadas em alguma mis-
são quando precisarem, pois sempre que
chamarem haverá uma à sua disposição
para lhes levar luz, poder, consolo e mais
ajudantes espirituais ou o reforço necessá-
rio. (Fim da mensagem de Jesus.)

48.  (Mamãe:)  Muito obrigada,
querido Amor, por nos revelar estas
coisas tão profundas do plano espi-
ritual e por abrir nossos olhos espirituais
para vermos o poder do qual dispomos.
Queremos aprender a usá-lo e nos fundir-
mos a Você. Queremos ser totalmente pos-
suídos pelo Seu maravilhoso Espírito.
Queremos nos revestir da Sua mente e
pensarmos os Seus pensamentos, para re-
agirmos e agirmos como Você. Precisamos
da força do pensamento celeste para en-
frentarmos os dias por vir, então quere-
mos estar mais em sintonia e sensíveis às
coisas do espírito, para que nossos senti-
dos espirituais sejam tão reais e confiá-
veis quanto os físicos — senão mais ainda.

49. Por favor, nos dê a fé, a con-
vicção e a determinação que preci-
samos para obedecer às Suas Pala-
vras, para pisarmos nas águas e apri-
morarmos esses dons do espírito.
Muito obrigada por nos revelar tudo isso

e nos ajude a não deixar esses dons para-
dos, mas a lhes dar valor e estudar o que a
Sua Palavra diz sobre eles. Ajude-nos a
deixá-lO nos ensinar a respeito deles e in-
cluí-los em nossas vidas.

50. Ajude-nos a colocar em práti-
ca as Suas Palavras quando voltar-
mos ao nosso serviço e a estarmos dis-
postos a lutar e fazer os sacrifícios neces-
sários para que essa revolução da Palavra
se torne uma realidade na nossa vida e nos
nossos Lares. Clamamos as chaves de
mudança permanente, de fé, de determi-
nação e de obediência. Ajude-nos a não
perder a intimidade que adquirimos com
Você durante estes dias e, mesmo quando
sairmos do templo para trabalhar nas alas,
a levar conosco o Seu Espírito. Ajude-nos
a voltar cada dia para sermos limpos, nos
alimentarmos e fortalecermos, pois é vital
para nosso espírito, principalmente quan-
do está cansado da batalha espiritual que
enfrentamos hoje em dia.

51.  Querido Amado, una-nos no
Seu Espírito e nos mantenha fortes
na fé. A Sua meta tem sido nos ajudar a
ser melhores testemunhas e discípulos,
para que possa nos usar para ganharmos
mais pessoas para Você e para fazermos o
trabalho mais rápido para que Você possa
voltar e estabelecer o Seu Reino aqui na
Terra. É nessa direção que estamos cami-
nhando, e todos estes dons nos foram da-
dos com esse propósito, não só para auto-
aprimoramento, mas para um fim muito
maior, que é nos ajudar a realizar o traba-
lho de uma forma melhor, com menos
perdas e dificuldades ao longo do cami-
nho.

52. Então ajude-nos a perseverar
na visão, querido Jesus,  a nos dedi-
carmos de coração a sermos as testemu-
nhas, os discípulos e os guerreiros de ora-
ção que Você quer que sejamos. Nós O
amamos e O louvamos, milagroso Prote-
tor, nossa Força e nosso Tudo.


