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Observações:
1) Todos os trechos de profecia nesta Carta são de Jesus, a menos que seja indicado o contrário.
2) Enquanto preparávamos o texto desse transcrito para vocês, querida Família, o Senhor permitiu umas

pequenas mudanças para deixar as coisas mais claras e compreensíveis, e deu essas mudanças em profecia.

1. (Jesus fala:) Vocês, Meus filhos, que estão
ouvindo esta mensagem hoje, sejam sábios e a
atem aos seus corações. Cada um sonde cuidado-
samente a própria alma, a si mesmo, e veja como
Minhas admoestações e advertências se aplicam
à sua vida em particular. Não cometam o erro de
apontar o dedo para outros, passar a responsabi-
lidade para quem quer que seja, ou fugir da con-
vicção do Meu Espírito.

2. Hoje, estas Palavras não são para o Bra-
sil, mas também para vocês e, ao ouvi-las, pas-
sam a ter que prestar contas Comigo. Vocês
passam a ter a responsabilidade de deixar estas
palavras esquadrinharem seus corações para
causar transformação, para fortalecê-los e os
livrar dos pesos e pecados que tão de perto
rodeiam todos os Meus filhos. Não há um jus-
to, nem um sequer. Todos pecaram e destituí-
dos estão da Minha glória. Vocês também pre-
cisam destas palavras de disciplina, e de serem
limpos e purificados pelas águas do Meu Espí-
rito.

3. Ai daqueles que lerem estas Palavras só
por curiosidade, ou — ainda pior — que fica-
rem orgulhosos, críticos e autojustos, sentin-
do-se uns santinhos e achando que são menos
pecadores aos Meus olhos. Advirto-lhes a ab-
sorver estas palavras, que elas não entrem por
um ouvido e saiam pelo outro, pois muitos de
vocês são igualmente culpados destes peca-
dos e, ainda que nem tudo se aplique à sua situ-
ação, grande parte certamente se aplicará.

4. Os sábios dentre vocês beberão estas
Palavras como se tivessem sido escritas para
si próprios e Me permitirão mudar, limpar e
fortalecê-los por meio delas. Todos vocês são
responsáveis por prestar contas a Mim, Meus

filhos, porque receberam e leram Minhas Pala-
vras, tal como os que estão no Brasil. Se forem
culpados desses pecados e de rejeitar a Minha
verdade — e digo que, em diferentes graus, to-
dos o são, porque apesar de alguns terem co-
metido tais pecados, outros os toleraram — es-
tão na mesma situação e devem vir diante de
Mim com todo fervor, prostrar-se, pedir perdão,
limpar seus corações e virar uma nova página.

5. Estas Palavras lhes estão sendo dadas por-
que vocês precisam delas. São para vocês. Não
considerem que são para os outros. Não procu-
rem escapar à convicção do Meu Espírito, por-
que, se o fizerem, depois de terem ouvido Minha
verdade seu estado será pior, porque terão ouvi-
do e tomado conhecimento da verdade, mas opta-
do por rejeitá-la, achando que não se aplica a vocês
e que já sabiam dessas coisas.

6. Por isso os advirto, Meus filhos: não
recebam estas Palavras com leviandade. Não
considerem que foram escritas para outras pes-
soas. Se a carapuça servir, vistam-na. Recebam
Minhas palavras e deixem-nas fluir através de
seus corações para remover as teias do peca-
do, da dúvida, da incredulidade, da desobedi-
ência e do orgulho, porque vocês precisam de
limpeza e renovação de espírito. É verdade e
torno a dizer: vocês precisam de limpeza e reno-
vação de espírito.

7. Vocês, Meus queridos, que receberam
tanto da Minha Palavra, através das muitas
Cartas que lhes dei e da Minha voz que lhes
fala todos os dias, são muito responsáveis por
essas palavras. Quando alguém que recebeu
tanta verdade erra e se desvia, o seu pecado é
ainda maior do que o daquele que sabia menos.
Não se esqueçam do que Eu disse: “Aquele que
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sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso
está pecando.” Vocês sabem que devem fazer o
bem e sabem exatamente o que é o bem, mas
nem sempre o têm feito.

8. Muitos ficaram acostumados demais com
as Minhas Palavras. Vocês as lêem, mas não as
respeitam como sendo a Palavra do Senhor. Di-
zem: “Sim, é verdade! Graças a Deus pela Pala-
vra!”, mas seguem caminho sem as praticar ple-
namente nem as levar a sério como Eu gostaria
que fizessem, sendo ouvintes da Palavra e não
cumpridores. Muitos de vocês melhoraram nes-
se aspecto desde a Celebração de 2003, mas
todos podem melhorar mais.

9. Receber estas palavras e estar informa-
dos da Minha instrução aumenta ainda mais a
sua responsabilidade. Não poderão alegar igno-

rância, pois terão tido conhecimento da verdade e
os responsabilizarei por mudar sua vida segundo
ela. Não serão mais ingênuos e ignorantes, mas
totalmente capazes de prestar contas. Se não esti-
verem dispostos a aceitar esta responsabilidade
de prestar contas, parem agora mesmo e se reti-
rem, pois é melhor que jamais ouçam a verdade
das Minhas Palavras, do que, a tendo ouvido, a
rejeitem e prossigam sem mudar.

10. Sejam sábios, Meus filhos, e ouçam as
Palavras da Minha boca! Vocês têm o privilégio
de recebê-las por meio da sua profetisa do Tem-
po do Fim. Bebam-nas, confessem, aprendam,
obedeçam, cresçam e mudem! Humilhem-se sob
Minha potente mão e incitem-se para receber
tudo que tenho para lhes dar neste dia! (Fim da
mensagem de Jesus.)

Por que esta Carta se chama “Ai!”
(Jesus fala:) Quero que esta Carta

tenha este título: “Ai!” (“Woe!”). “Ai” é uma
expressão de dor ou lamento, parte de um
chamado para o arrependimento. É uma
palavra antiga, mas muito parecida com
uma palavra mais moderna (em inglês)
“Whoa!” [Êpa] que é usada para chamar e
parar uma criatura ou pessoa que esteja
seguindo na direção errada e precisa ser
parada, e também se aplica nesse sentido
a esta Carta. Se estes que prosseguem em
seus pecados não atentarem ao Meu
chamado para parar, o Meu “Ai” (“Whoa”),
então ai deles, pois foram avisados e são
responsáveis. Então que seja este o título,
e que os Meus filhos dêem ouvidos. (Fim
da mensagem de Jesus).

Introdução
11. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai de ti, Ó filha do

Meu povo!
12. Escute, Ó Família no Brasil, e atentem

às palavras de Minha boca. Seus pecados che-
garam aos átrios do Céu e há grande lamentação
e pranto. Vocês foram pesados na balança, e
foram achados em falta. Assim diz o Senhor,
aqueles que seguirão a Mim e às Palavras de
seu Pai David, saí e apartai-vos; não toqueis
nada imundo, e Eu vos receberei. Escolhei hoje
a quem sirvais. Se Eu sou Deus, sirvam a Mim;
se quiserem seguir seus próprios caminhos, vão
em paz. É chegado o dia da decisão. Os julga-
mentos de Deus batem à sua porta.

13. (Mamãe:) Querida Família no Brasil,
como podem ver por esta introdução, este vídeo
traz uma mensagem séria e sóbria que o Senhor
me pediu para lhes dar. Estou vestida de saco para ilustrar isso. O saco, como sabem, é um símbolo de
luto. Este jugo, o jugo dEle, é o jugo de um espírito humilde, um jugo de humildade, de um coração
sujeito e submisso, que infelizmente vocês não tomaram sobre si. O cajado simboliza os julgamentos
retos de Deus sobre uma área da Família, o Brasil, que renunciou ao seu Deus e ao seu pai David. Antes
de continuar a lhes explicar essa mensagem, gostaria que todos baixássemos a cabeça e fechássemos
os olhos, e gostaria de fazer uma pequena oração e pedir para o Senhor abençoar o resto do nosso
tempo juntos.

14. (Ora:) Querido e maravilhoso Marido, venho a Você hoje em desespero total, com a
consciência de que não sou capaz de entregar essa mensagem à Sua Família. E peço, pelo poder
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das chaves, que Você me dê tudo que preciso
para essa tarefa. Estou submissa, Senhor, sub-
missa e desesperada perante Você, e invoco as
Suas chaves, para que Você me dê seja o que
for que Eu precisar para este trabalho. Sei que
não posso entregar esta mensagem como Você
faria se estivesse aqui em pessoa. Mas peço
que me dê o Seu Espírito, e que, através do po-
der das chaves, Você, meu amoroso Marido, me
dê tudo que preciso pelas Suas riquezas em gló-
ria, no poder das chaves.

15. Então, Jesus, quero agora mesmo Lhe
dizer que Te amo e quero que me possua plena-
mente. Senhor, quero que Suas Palavras e men-
te se fundam à minha. Quero o Seu Espírito e
dar a mensagem exatamente como Você a daria,
na entonação certa, com as palavras certas, e
quero que tenha impacto, Senhor, o impacto que
Você quer que tenha. Peço pelos meus espíritos
ajudantes, tenho tantos na minha equipe. Peço
que Você Se certifique de que eles fazem seu
trabalho, Senhor, sem a minha interferência, não
quero de forma alguma atrapalhá-los, para que
eles possam me ajudar, e para que juntos pos-
samos dar a Sua mensagem à nossa Família no
Brasil.

16. Quero que as pessoas só vejam Você
em mim, e quando as palavras saírem da minha
boca, quero que elas só pensem em Você e que
vejam Você e ouçam o que Você está lhes dizen-
do. Quero ser apenas uma ferramenta em Suas
mãos, e não quero que coisa alguma minha in-
terfira.

17. Peço pelas chaves que Você me deu para
este serviço. Peço pelas chaves da verdade, de
ousadia e de testemunho. Peço pelas chaves de
força para o meu corpo, coração e olhos. Peço
pelas chaves de expressão e apresentação. Oro
pelas chaves de fé e sabedoria sobrenatural. E,
Senhor, peço também pelas chaves de humilda-
de. Não quero que coisa alguma que não seja
de Você entre, nem o mínimo de orgulho, Jesus.

18. Sei que é tão fácil no começo dizer que
somos incapazes, que não conseguimos, e de-
pois quando Você Se manifesta e faz a coisa, o
Inimigo vem e nos tenta a assumir um
pouquinho do mérito. Então, Senhor, peço de
todo coração que Você me ajude a não fazer

isto. Você sabe que esta é a minha oração de-
sesperada, e a oração que fiz antes mesmo de
começar este vídeo, porque sei como o orgulho
é horrível, e não podemos nem permitir um
pouquinho que seja dele em nossas vidas.

19. E oro por esses que estão assistindo a
este vídeo. Peço que também lhes dê a Sua hu-
mildade. Clamo o poder das chaves de
receptividade, compreensão e aceitação dessa
mensagem que será muito difícil para eles acei-
tarem, e vão precisar de muita fé para isso, Je-
sus. Então invoco as Suas chaves de fé, e cla-
mo as chaves de fé para eles. Ajude-os a tam-
bém clamarem-nas para si mesmos, Jesus, para
que estejam abertos a seja o que for que Você
tiver a dizer para eles.

20. Nós atamos o Inimigo. Atamos todos
os demônios de influência maligna que anulari-
am ou que tentariam anular a mensagem que
Você está dando. Atamos Oplexicon, Arakan,
Obstacon, Pã, Baco e os Selvegion, como tam-
bém qualquer outra força maligna que tente en-
trar e mentir para estes ou impedi-los de se abri-
rem à mensagem, que tente fazer com que rejei-
tem a mensagem. Pois sabemos, Jesus, que se
eles não aceitarem a mensagem, não verão onde
estão errados e, conseqüentemente, não obte-
rão o Seu perdão, portanto, não podem conti-
nuar progredindo no Seu serviço. E isso é algo
muito sério, Jesus.

21. Então oro de todo coração para que
Você os ajude, e abra o coração de cada um.
Ajude-os a orar e pedir para que Você tire de
seus corações qualquer coisa que se oporia a
que eles aceitem a Sua mensagem de castigo.

22. Por favor, querido Amor, realmente
precisamos de Você, e Te louvo, Jesus, pois sei
que as chaves de louvor não só podem nos
aproximar de Você, mas também podem se trans-
formar em espadas incandescentes a fim de fe-
rir o Inimigo bem no seu âmago. E peço, Jesus,
que Você fira o Inimigo bem no seu âmago, que
Você o exponha, o desarraigue e o destrua, para
que a Família brasileira possa replantar e recons-
truir. Para que o fruto deles novamente seja for-
te e permaneça, o fruto que Você ordenou.

23. Então, Jesus, pedimos que Você não
deixe orgulho algum dominar seja quem for,
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que eles lutem desesperadamente contra isso
agora mesmo. Nós repreendemos o orgulho
através do poder das chaves. Pedimos pelas
Suas chaves de humildade. Também repreen-
demos medo de correção, Senhor. Que eles
não fiquem tão preocupados ou temerosos
que acabem não recebendo a mensagem.

24. Jesus, invocamos as Suas chaves. Você
disse: “O maravilhoso poder das chaves con-
quistará todo mal, resolverá todos os proble-
mas e perdoará todos os pecados.” E, Jesus,
sabemos que estas não são apenas palavras
bonitas, mas elas realmente têm significado, elas
funcionam, e são poderosas . Então Lhe agra-
deço por elas Jesus.

25. Ajude-nos todos agora a abrirmos o
coração a Você, à Sua mensagem e às coisas
que Você tem a dizer. Sabemos que não há im-
possibilidades com o poder das chaves, e não
há nada que possa se opor ao poder das cha-
ves. Então invocamos todo o poder delas agora
mesmo, como também todos os nossos espíri-
tos ajudantes, para nos dar essa receptividade,
essa capacidade de ver as coisas como Você as
vê.

26. Sabemos que se virmos as coisas na
carne, fica difícil compreender, e Você disse
que a mente carnal é inimizade contra Deus.
Então realmente repreendemos a mente carnal e
Lhe pedimos pelo Seu Espírito, Senhor, e pelas
chaves de esclarecimento para que possamos
ver as coisas como Você as vê. Para que assim
nosso caminho seja iluminado — e que pela luz
da Sua Palavra e do Seu Espírito, nossos cora-
ções sejam mudados e purificados.

27. Jesus, sabemos que muitos dos que
ouvem esta mensagem podem estar se pergun-
tando qual a verdadeira gravidade dessa situa-
ção, ou o quanto são culpados individualmente.
Mas, Senhor, sabemos que Você nos deu aque-
la pequena ilustração de crianças que são pe-
gas fazendo algo ruim, e talvez nem todas foram
as instigadores. Talvez só uma ou duas na ver-
dade tiveram a idéia, e as outras seguiram e par-
ticiparam. E talvez algumas nem participaram;
talvez só foram levadas com a maré e consenti-
ram. Mas todas têm que ser castigadas, porque
são todas culpadas.

28. É, talvez alguns sejam mais culpados
que outros, mas todos erraram. E, Senhor, Você
nos mostrou que é assim que Você vê a situa-
ção, que talvez alguns não sejam tão culpados
quanto outros, e alguns não fizeram males gran-
des o suficiente para desfazer a estrutura da
Família. Mas mesmo assim, estão errados e to-
dos têm que ser punidos, todos têm que ser
castigados.

29. Mas, Senhor, nós não temos que temer
o castigo, porque Você disse que no momento
ele parece motivo de tristeza, contudo, pode
produzir um fruto pacífico de justiça se por ele
formos exercitados, e se o aceitarmos, se con-
sentirmos e fizermos o possível para nos endi-
reitarmos, e se nos arrependermos e nos deses-
perarmos com Você. Então obrigada Jesus por
isso. Obrigada por nos dar esta pequena ilus-
tração para nos mostrar que Sua Família não
deveria apontar o dedo uns para o outros e ten-
tar encontrar quem é mais culpado que o outro,
porque todos são culpados, Senhor, e agora é a
hora de se abrir e simplesmente dizer: “Sim Se-
nhor, sou culpado, e quero me arrepender e ter
um novo começo.”

30. Obrigada, querido Amor. Obrigada,
querido Marido. Amamos Você tanto, e Te
agradecemos por nos amar tanto que nos cor-
rige, e podemos ficar felizes por Você não nos
deixar continuar em nosso caminho pecami-
noso, mas quando saímos do caminho estrei-
to e apertado e nos desviamos, Você vem com
Sua vara e nos resgata em amor, amor duro,
mas no entanto amor, amor grandioso. Obri-
gada, doce Jesus. Obrigada, querido Senhor.
Nós O amamos tanto, Jesus, Te louvamos,
querido Amor.

31. Muito bem, agora, tenho que lhes ex-
plicar, ou melhor, lhes mostrar nas Palavras
do Senhor, na perspectiva dEle, o estado do Bra-
sil. E como eu disse antes, como disse em mi-
nha oração, não vai ser fácil. Não vai ser fácil
para vocês aceitarem. Não será fácil para mim
apresentar isso. Não foi fácil para o Senhor dar.
Mas tem que ser. Então, por favor, entendam
isso enquanto leio. Tenho muitas páginas para
ler. E peço a Você, querido Jesus, que ajude meus
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olhos agora a lerem isto. Dê-me as forças. Obri-
gada Jesus!

Os pecados do Brasil
32. (Jesus:) Assim diz o Senhor, seus peca-

dos nos separaram. Pois vocês são orgulho-
sos, altivos, e não sabem que estão em densas
trevas, alienados da Minha Palavra e do Meu
poder. Cegos guiando cegos, escarnecendo da
Minha Palavra! Hipócritas! Vocês se achegam a
Mim com suas bocas, e Me honram com seus
lábios; mas seus corações estão longe de Mim.
Dizem que são Meus mensageiros e chamam-se
A Família enquanto semeiam divisão e a des-
truição da Minha Palavra! Mentirosos! - Pois
não são praticantes da Minha Palavra, apenas
ouvintes que saem em busca das ovelhas e as
deixam dez vezes pior como conseqüência de
seu exemplo. Ficam cegos no seu orgulho.

33. É o seu orgulho que faz com que pen-
sem que sabem mais que Eu e, por isso, não
estão submissos aos Meus pressentimentos e
sugestões. Vocês não estendem a mão em amor,
pedem perdão, e tomam um lugar humilde.

34. Seu orgulho tem se manifestado na sua
insubmissão uns aos outros, em não quererem
se submeter ao conselho ou sugestão de ou-
trem, pois acham os seus melhores.

35. No seu orgulho vocês desejam a glória
e o mérito pelos seus ministérios, seus frutos ,
e portanto não querem compartilhar com ou-
tros.

36. Seu orgulho os impede de usar as no-
vas armas como quero que usem, e assim são
enfraquecidos e incapacitados de repelir os ata-
ques do Diabo.

37. Vocês se orgulham de suas realizações;
da quantidade de materiais que distribuem, das
almas que ganham, da receptividade que encon-
tram. Vocês acham que isto significa que alcança-
ram, que estão indo tão bem que não há mais ne-
cessidade de se incitarem.

38. Seu orgulho se manifesta no fato de se
aterem à sua maneira estabelecida de fazer as
coisas e em não estarem dispostos a renunciar
ao velho e abraçar o novo.

39. Seu orgulho, que se manifesta no culto à
pessoa e no nacionalismo, trouxe divisão, que é

uma das sete abominações de Deus. Vocês edificam
o trabalho baseado na personalidade do líder, ou
no orgulho do grupo, conseqüentemente, seu tra-
balho é edificado sobre uma fundação falsa, e
quando vierem os ventos de adversidade e perse-
guição, sua casa cairá.

40. Por causa do pecado do orgulho, vocês
se importam mais com os estranhos e as ove-
lhas do que com seus próprios irmãos e irmãs;
brigam por áreas de testificação, contatos,
provisionamento, pessoal, doações designa-
das, sustento de reis e sustentadores, o cuida-
do das crianças, administração dos Lares, dis-
putas em conselhos de cidade e com outros
Lares.

41. Ai de vocês que se chamam pelo Meu
Nome, A Família, e fazem todas essas coisas
que destroem uma família:

42. Vocês não estão vivendo Atos 2:44,45.
43. São culpados de ferir o âmago do espí-

rito com suas fofocas.
44. Vocês escolheram não ser guardadores

de seus irmãos.
45. Não estão vivendo plenamente a Lei de

Amor e a visão de Uma Esposa.
46. Sinto grande tristeza por vocês ho-

mens cederem ao orgulho machista, achando
que as mulheres estão abaixo de vocês e me-
nosprezando-as.

47. Muitas de vocês, mulheres, são orgu-
lhosas e altivas, cedendo à masculinidade, agin-
do e desejando ser como homens, recusando-
se a se submeter em espírito de acordo com a
Minha Palavra.

48. Vocês quebraram a Lei de Amor ao te-
rem sexo com pessoas de fora, ao praticarem
sodomia, viciarem-se em pornografia; com prá-
ticas sexuais erradas, ciúmes, egoísmo e
egocentrismo, causando divisão e desunião!

49. Vocês toleram comportamento ímpio.
Sim, são culpados de promover os ardis do Di-
abo através da sua excessiva tolerância e con-
sumo de: livros do Sistema, filmes e uso de
Internet e de drogas.

50. Vocês não sabem que são mornos, in-
dependentes, espiritualmente  imaturos  e
farisaicos; desobedientes, letárgicos, apáticos,
desafiadores, severos, sujeitos à ira, têm espíri-
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tos violentos, imisericordiosos, entregues aos
malignos Selvegion.

51. Vocês andam em sua própria força,
entretendo pensamentos e atitudes tolos e su-
perficiais , não usam as novas armas ativamen-
te, não têm fome e desespero pela Minha Pala-
vra.

52. Em seu orgulho, começaram a achar
que sabem mais que Eu, e não têm tido humil-
dade suficiente para ensinar Minhas doutri-
nas radicais. Vocês falharam em pregar a carne
da Palavra na sua íntegra.

53. Tornaram-se familiares com as Minhas
Palavras. Acomodaram-se tanto física como
espiritualmente, deixaram de estudar o Vinho
Novo e de vivê-lo plenamente. Vocês se compa-
ram e medem o quanto estão dispostos a dar
pelo quanto os outros ao seu redor estão dan-
do.

54. Vocês fizeram seus irmãos e irmãs,
suas crianças e ovelhas tropeçarem com seu
exemplo horrível de desobediência à Minha
Palavra!

55. Vocês se tornaram dependentes demais
de seus pastores e líderes terrenos para
aconselhá-los, instruí-los e ajudá-los, em vez
de buscarem a Mim e à Minha Palavra.

56. Vocês me roubam em seus dízimos e
ofertas. Não têm fé de que suprirei através do
follow-up. Não compartilham suas bênçãos de
suprimento, nem querem dividir o mérito pelo
que fiz através de vocês. Têm sido enganados,
achando que seu próprio braço os salvou.

57. Pegam a Minha Palavra e falam mal
dela, e a passam a ex-membros.

58. Vocês exigem seus direitos, que lhes
são concedidos pela Minha Carta Magna de
Amor, porém, não estão dispostos a arcar com
suas responsabilidades  nem seguir as diretri-
zes e o espírito da Carta. (Fim da mensagem de
Jesus.)

59. (Mamãe:) Sei que isto é muita coisa
para assimilar, querida Família, e sei que ago-
ra mesmo vocês estão sendo tentados a senti-
rem-se sobrecarregados, derrotados,
desencorajados; que não há esperança e que
não conseguirão. Mas imploro que dêem ao

Senhor uma chance para dar o conselho na sua
íntegra. Por favor, abram seus corações e espe-
rem até ouvirem a conclusão. Não é fácil para
mim dar essa mensagem, tampouco para vocês
a receberem, sei disso, mas, por favor, não vão
embora. “Quem tem ouvidos, ouça o que o Es-
pírito diz às igrejas.” O Senhor agora vai expli-
car especificamente e em mais detalhe.

60. Tenho muitos trechos de muitas profe-
cias dadas no decorrer de um longo período de
tempo, muitas semanas, por vários canais, para
ler para vocês. De modo que elas não fluirão
tanto, pois foram tiradas de várias profecias.
Mas acho que verão, no decorrer delas, que a
veia é a mesma e o Senhor está basicamente
dizendo a mesma coisa. Então, por favor, abram
seus corações e saibam que Ele faz isso em amor
por vocês, mesmo que não o sintam agora.

61. Muito bem, este é o primeiro trecho:

Quadro geral/
Explicação dos pecados

62. (Jesus:) Vocês dizem: “Em que temos
pecado contra Você, Senhor? Temos testificado
e servimos a Você e a ninguém mais.” Vocês
pecaram contra Mim e uns contra os outros ao
fornicarem com o espírito do mundo, e no seu
orgulho, rancor e disputas.

F
63. Vocês deram as costas às seguintes

coisas do Meu Espírito: dar altruisticamente,
dar a vida pelos outros, compartilhar de cora-
ção, perdoarem-se uns aos outros, ajudar um
irmão em necessidade. Seu exemplo têm sido
ofensivo aos Meus olhos e está ferindo as Mi-
nhas ovelhas, pois já não são mais o exemplo
da Minha nova Noiva. Vocês acumulam e com-
petem. Afastam seus próprios irmãos em dureza
de coração. Suas casas se tornaram frias e
imisericordiosas, e Minhas ovelhas estão con-
fusas.

F
64. Vocês se encheram de altivez e acham

que estão acima da repreensão em algumas for-
mas por causa do fruto que geraram e porque
guiei o resto da Família a seguir nos caminhos
que vocês pioneiraram. Então deram-se uns ta-
pinhas nas costas. Mas enquanto olhavam por
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cima de seus próprios ombros, para dar-se tapi-
nhas nas costas, levaram um tombo gravíssimo,
que os colocou em grande perigo.

F
65. O Brasil deveria ter um trabalho prós-

pero e ser o líder da revolução Contato, mas
vocês não estiveram à altura do desafio porque
tantos pesos espirituais os retêm, e vocês não
se dispuseram a livrar-se desses pesos espiri-
tuais. Vocês têm recebido muito, mas não têm
dado muito. Sim, vocês têm sacrificado, e mui-
tos de vocês acham que têm derramado suas
vidas a outros, e têm. Mas vocês têm sacrifica-
do a coisa mais importante — Eu e a Minha
Palavra — contrariando os Meus desejos, con-
trariando as Minhas ordens, contrariando as
Minhas instruções pessoais a vocês, e agora
estão pagando por isso. Não perceberam que o
que parecia uma desobediência tão pequena
acarretaria num preço tão alto, e agora suas
obras estão em ruínas e vocês se arriscam a
perder tudo.

F
66. A situação agora é extremamente sé-

ria, e se não for resolvida, ela degradará cada
vez mais e se tornará um testemunho pior, que
se espalhará pela Família e causará muita dúvi-
da e divisão.

F
67. Fui forçado a permitir que o Inimigo

aleijasse vocês de acordo com as regras de
guerra do mundo espiritual.

F
68. Minha cólera se acendeu com a situa-

ção no Brasil e estou tremendamente indigna-
do. Há tanto orgulho. Tanta hipocrisia, tanta crí-
tica, tanto negativismo, tanto rebaixar os ou-
tros para exaltar-se a si mesmo.

F
69. Muitos de vocês esqueceram-se de suas

origens, e que são homens e mulheres fracos e
espiritualmente débeis, que não conseguem
fazer nada por si mesmos. Vocês se esquece-
ram que o poder vem da obediência a Mim e aos
Meus ungidos. A menos que se humilhem e mais
uma vez se juntem às fileiras e marchem à bata-
lha unidos e seguindo a visão e as Minhas or-
dens, continuarei a retirar as Minhas bênçãos

em cada aspecto — espiritualmente, financeira-
mente e até mesmo emocionalmente. É necessá-
rio que estejam avisados que estão beirando a
derrota total com perdas insuperáveis, a menos
que se arrependam, voltem ao seu primeiro Amor
e lembrem-se de onde vieram.

F
70. Não contenderei com vocês para sem-

pre, precisam começar agora a se submeter ou
sofrerão as conseqüências  de sua deliberada
desobediência e orgulho.

F
71. As coisas não podem continuar como

estão, caso contrário o campo inteiro irá à ru-
ína. Medidas enérgicas se farão necessárias em
certos casos a fim de salvar o pouco que ainda
resta, senão tudo se perderá.

F
72. Este é um problema que se alastrou

muitíssimo e está profundamente arraigado.
F

73. É um problema enorme e uma situação
desesperada.

F
74. A obra toda beira a derrota, o fracasso e

a ruína total.
F

75. Este é um trabalho grande demais para
mãos humanas, e os problemas profundos e
arraigados demais, e a potencial perda é enor-
me.

F
76. ... A menos que medidas extremas, ime-

diatas e severas sejam tomadas, a obra inteira
será perdida. Pode ser que ainda haja a sombra
de um esqueleto visível, em operação, mas es-
tará morto, vazio, uma máquina inútil; sem fogo,
sem espírito e sem nenhuma das Minhas bên-
çãos.

F
77. Vocês no campo do Brasil estão tão fa-

miliares uns com os outros e têm tamanha fal-
ta de temor a Mim, que não aceitam novas es-
truturas de liderança que estabeleço. Vocês são
garrafas velhíssimas quanto a isto, e têm se tor-
nado extremamente independentes, recusando
qualquer intrusão em suas vidas feitas pela li-
derança em quase qualquer nível. Estão no Bra-
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sil há tanto tempo que nem conseguem ver que
estão trabalhando na carne e se recusam a ou-
vir e acreditar nisto.

F
78. No momento os lacaios do Diabo abun-

dam, e invadiram até o íntimo de seus espíritos
e Lares.

F
79. Não pensem que só porque são Meus

filhos não precisam de libertação. Vocês salva-
ram outros, e têm ministérios de libertação para
as pessoas do mundo, mas se esqueceram de
olhar no fundo de seus corações. Vocês falha-
ram em ver os demônios que lhes oprimem, ce-
gando seus olhos ao mundo do espírito, impe-
dindo seu progresso e prejudicando seu servi-
ço a Mim. Para encontrarem a verdadeira liber-
dade, para serem completamente limpos, preci-
sam ser libertados através de oração em con-
junto, pranto, desespero de espírito, e um pre-
enchimento do Meu Espírito para expulsar to-
das as forças da escuridão.

F
80. Será preciso uma poderosa demons-

tração do poder de Deus para que este grande e
pesado navio brasileiro dê meia volta. Uma pe-
quena brisa não vai resolver; é necessário um
poderoso furacão do Meu movimento e poder
para empurrar esse navio pesado às águas pro-
fundas do Meu Espírito e milagres, para longe
das águas rasas e estagnadas de suas próprias
obras e orgulho.

81. Se for permitido a este navio continuar
flutuando em seu presente estado, nas águas
rasas da transigência, orgulho, igrejeirismo, di-
visão e dos caminhos do mundo, ele irá de en-
contro às pedras da derrota e decepção e afun-
dará no esquecimento.

F
82. Muitos de vocês têm a idéia errada;

pensam que não há castigo para o pecado e a
desobediência. Ficaram tão familiares Comigo
que acham que sempre os deixarei continuarem
rejeitando a verdade e abrindo concessões. Mas
isso não é verdade, e quero que as pessoas
vejam que mais cedo ou mais tarde hão de pa-
gar pelos seus pecados, se não se arrepende-
rem e mudarem. Sou rápido em perdoar, porém,

aqueles que não se arrependem e mudam serão
por fim julgados e castigados.

83. É neste estado em que muitos de vocês
se encontram no Brasil. Muitos de vocês já
sentiram a Minha mão de julgamento, mas al-
guns estão entorpecidos demais no espírito para
reconhecê-la. Porém, mais cedo ou mais tarde,
vocês, Meus filhos desobedientes, verão que
embora Eu abunde em misericórdia e seja vaga-
roso em Me irar, eventualmente levanto Minha
mão de julgamento. Horrenda coisa é cair nas
mãos do Deus vivo.

F
84. Muitos dos pagãos do Brasil servem a

deuses mortos; eles são surdos, mudos e cegos.
O povo já não tem mais consciência limpa e é irres-
ponsável, pois seus deuses são calados e imó-
veis. Mas Eu não. Estou vivo, e mais do que pron-
to para fazer com que percebam Minha presença,
Me conheçam e Me temam. Minhas bênçãos e
maldições são reais, e com o decorrer do tempo,
tudo isso se evidenciará cada vez mais.

Versículos bíblicos:
85. (Jesus fala:) Eu repreendo e castigo a

todos quanto amo. E tal como castiguei Meus
filhos desobedientes pelos seus pecados e des-
vios no passado, não acham que castigaria
vocês, Meus filhos de hoje? Vocês, a quem dei
tanta verdade, que são muito mais responsá-
veis perante Mim? Hoje lhes lembrarei da Mi-
nha verdade, e apliquei palavras de outrora para
vocês, hoje — porque esses são princípios fun-
damentais, pecados que jamais tolerarei.

86. Embora Eu seja um Deus de mudança e
movimento, certas coisas permanecerão para
sempre: os perigos de desobedecer à Minha
Palavra e verdade, a seriedade do orgulho em
todas as suas formas, falta de amor pelos ou-
tros, abrir concessões por ganho e todos os
muitos pecados dos quais hoje falo. Que estas
palavras de outrora ressoem em seus ouvidos
em alto e bom tom, e não as rejeitem, pois tais
admoestações são para vocês. Atentem, Meus
filhos, pois tal como o Meu amor é eterno, tam-
bém Meus juízos são verdadeiros e justos jun-
tamente. (Fim da mensagem de Jesus.)
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87. (Mamãe:) Pedimos ao Senhor Sua Pa-
lavra na Bíblia que Ele queria transmitir a
vocês, e assim recebemos esta mensagem e os
versículos que se seguem.  Então, por favor, tal
como Jesus acabou de os admoestar, recebam-
nos para vocês. Talvez seria melhor nem pensar
que foram dados para outras pessoas no pas-
sado. Tentem até pensar que são coisas novas
e façam de conta que nunca os ouviram antes e
que são Palavras novinhas em folha para vocês
hoje.

88. “Certamente a mão do Senhor não está
encolhida, para que não possa salvar, nem sur-
do o Seu ouvido, para que não possa ouvir.
Mas as vossas iniqüidades fazem divisão entre
vós e o vosso Deus, e os vossos pecados en-
cobrem o Seu rosto de vós, para que não vos
ouça” (Isaías 59:1-2).

89. “Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra,
pois falou o Senhor: Criei filhos, e os engrande-
ci, mas eles estão revoltados contra Mim. (...)
Deixaram ao Senhor, provocaram o Santo de Is-
rael à ira, voltaram para trás” (Isaías 1:2,4).

90. “Tem o Senhor tanto prazer em
holocaustos e sacrifícios, como em que se obe-
deça à Sua Palavra? Obedecer é melhor do que
sacrificar, e atender melhor é do que a gordura
de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado
de feitiçaria, e a obstinação é como a iniqüidade
de idolatria. Porquanto rejeitaste a Palavra do
Senhor, Ele também te rejeitou” (1Sam.15:22,23).

91. “Se você no coração contemplar o pe-
cado, o Senhor não lhe ouvirá” (Sal.66:18).

92. “Suas obras da carne são conhecidas,
as quais são: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, pelejas, dissensões, facções, invejas,
bebedices, orgias, e coisas semelhantes a es-
tas, acerca das quais vos declaro, como já an-
tes vos preveni, que os que cometem tais coi-
sas não herdarão as bênçãos de Deus”
(Gal.5:19-21).

93. “Vocês que muitas vezes repreendidos
endurecem a cerviz, serão destruídos de repen-
te sem que haja cura” (Pro.29:1).

94. “Atentem a esse aviso, Minha Família.
Há seis coisas que o Senhor odeia, sete que a
Sua alma abomina: Olhos altivos, língua menti-
rosa, mãos que derramam sangue inocente (nes-
te caso espiritual), coração que maquina proje-
tos iníquos, pés que se apressam a correr para
o mal; testemunha falsa que profere mentiras, e o
que semeia contendas entre irmãos” (Pro.6:16-19).

Desobediência à Palavra/
Concessões

95. (Mamãe:) O que lhe dissemos do Se-
nhor, o que lhes passamos até agora, tem sido
uma visão geral da situação no Brasil e de como
o Senhor a vê no geral. Agora, seguem-se algu-
mas coisas que Ele disse especificamente em
relação às suas desobediências à Palavra e suas
transigências.

96. (Jesus fala:) Como um todo, o campo
do Brasil se desviou do caminho estreito e
apertado. Tudo começou com pequenas de-
sobediências, pequenas concessões, peque-
nas críticas à liderança ou à Palavra, e em
pouco tempo estavam, sem notarem, pra lá da
linha de escanteio. E muitos de vocês ainda
não perceberam isso. Estão tão cegos pelo
seu próprio orgulho e se tornaram tão deso-
bedientes que nem percebem o estado em que
se encontram.

F
97. O Brasil é um campo enorme, com

muitos, mas muitos membros da Família, e
vocês se afetam uns aos outros. Vocês deixaram
de fazer da Minha Palavra o padrão, e passaram
a medir o seu estado pelo estado de outros,
pelo cara ao lado. Em vez de a Minha Palavra
ser a medida do seu nível de obediência, aca-
bou por ser o que fulano fazia ou deixava de
fazer. E cada um de vocês começou a se medir
de acordo com o outro, e desculpar-se a si mes-
mo por causa do que os outros faziam, e em
pouco tempo o padrão da Minha Palavra ficou
tão enlameado que mal sabiam qual era.
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F
98. Vocês foram negligentes no que diz

respeito a aplicar a Palavra a cada situação, a
verificar os frutos de cada palavra, ação e
interação; para ver se geravam união, alegria e
os bons frutos de almas ganhas e vidas trans-
formadas para melhor, ou se talvez tais coisas
lhes dão um certo prazer momentâneo, mas tam-
bém causam divisão, falta de comunicação, má-
goas, falta de fruto e união, e um maior
distanciamento das Minhas Palavras e conse-
lhos.

F
99. Vocês no Brasil não são peritos no uso

das chaves, profecia, louvor e oração. Vocês são
soldados fracos e preguiçosos que não têm in-
teresse em ganhar as batalhas, muito menos em
ter a iniciativa para usurpar do Inimigo as terras
altas. Vocês não têm a visão nem a força. As
BNs entram por um ouvido e saem pelo outro.
Para vocês, a Palavra é como água que cai nas
costas de um pato, ela não penetra.

F
100. Vocês, a Família no Brasil, são muito

letárgicos. Vocês estão habituados a recebe-
rem desafios pela Palavra e ficam inspirados com
eles, mas depois simplesmente voltam a cair nas
suas velhas rotinas e hábitos. Vocês estão sob
as fortes garras de Apotheon e Letargia, e não
lhes é possível, por si mesmos, desvencilha-
rem-se de todos esses demônios espirituais que
os prendem. Vocês precisam ser sacudidos do
meio deles, e isto se dará por meio de mudanças
radicais e físicas em suas situações. Mesmo se
seus corações estiverem dispostos, seus espí-
ritos estão fracos. Sua fé é fraca. Sua convicção
é fraca.

101. (Mamãe:) Quero reler isto para vocês,
para me certificar de que captaram. Sei que há
muita coisa aqui, e é muito pesado, mas cada
palavra é muito importante.

102. “Vocês estão sob as fortes garras
de Apotheon e Letargia, e não lhes é possível,
por si mesmos, desvencilharem-se de todos
esses demônios espirituais que os prendem.
Vocês precisam ser sacudidos do meio deles,
e isto se dará por meio de mudanças radicais

e físicas em suas situações. Mesmo se seus
corações estiverem dispostos, seus espíritos
estão fracos. Sua fé é fraca. Sua convicção é
fraca.”

103. (Mamãe:) O Senhor deu o seguinte
versículo para vocês:

104. “Quem dera fosses frio ou quente!
Assim, porque, és nem frio nem quente, vomi-
tar-te-ei da Minha boca.” (Apoc.3:15,16.)

105. Agora o que Jesus disse sobre esse
versículo, a interpretação dEle:

106. (Jesus:) Este versículo é profético, pois
Eu sabia que nos Últimos Dias, muitos se afas-
tariam de Mim e seriam iludidos, até mesmo os
escolhidos. É uma forte advertência sobre abrir
concessões e a seriedade desse assunto. Uma
vez que Meus filhos ouvem a verdade, passam
a prestar contas por isso. É muito perigoso da-
rem as costas, ficarem mornos em suas convic-
ções e fé, e é também muitíssimo desagradável
aos Meus olhos. Melhor seria se não houves-
sem conhecido a verdade, que não tivessem tido
a oportunidade de ouvir Minha Palavra ou Me
conhecer, do que, conhecendo a Mim e tendo a
Minha verdade, desviarem-se e seguirem o ca-
minho da indecisão e da transigência.

107. Muitos dos que são “frios” simples-
mente são ignorantes, portanto não hão de pres-
tar contas, e tenho misericórdia deles. Mas os
que são mornos são aqueles que outrora eram
“quentes”, contudo, escolheram desviar-se da
Minha verdade, abrir concessões a fim de obter
conforto, ganho ou popularidade, e estes são
os que reviram Meu estômago. Estes hão de
prestar contas, pois sabem. (Fim da mensagem
de Jesus.)

F
108. O campo do Brasil no geral foi enfra-

quecido devido às transigências. Perderam o
contato com a Fonte, perderam a conexão com a
Palavra. Não a mantiveram como o foco de suas
vidas e a razão para estarem na Família.

F
109. Em vez de pregarem a mensagem ra-

dical e incandescente que dei ao Meu rei e rai-
nha, muitos aguaram a mensagem para fazê-la
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mais apetitosa àqueles que testificam. Tenta-
ram parecer uma igreja (embora mais em fogo e
um tanto radical) a fim de conseguirem o apoio
não só dos jovens, mas também daqueles da
geração mais velha, que freqüentemente con-
trolam as finanças dos seus ministérios.

F
110. … Muitas das fraquezas das igrejas

estão vagarosamente ganhando espaço entre
vocês e contribuindo para as suas rixas e bri-
gas, botando mais lenha na fogueira e debili-
tando vocês. Elas os estão enfraquecendo, Meus
filhos, tanto no Brasil, como em toda a América
do Sul. Pois através de elos mais próximos com
as igrejas, que têm muita influência nesses paí-
ses, e ao buscarem a aprovação delas, alguns
de vocês foram enfraquecidos em suas própri-
as convicções e, sem perceberem, foram influ-
enciados pelos caminhos de Meus filhos fra-
cos. Em vez de transformarem os fracos com
seu exemplo de fé e obediência, alguns de vocês
enfraqueceram-se vagarosamente por causa das
concessões e perderam muito de seu fogo e
coragem.

F
111. … Muitos de vocês estão muito fra-

cos agora, cheios de concessões e desunião,
batalhando para sobreviver financeiramente,
e imaturos espiritualmente - e agora isto tam-
bém se evidência nas convicções fracas e
pouca dedicação da maioria dos seus mem-
bros ativos.

F
112. Cada um de vocês se desviou da Pala-

vra. ... O fato de não se embeberem na Palavra e
em muitos casos não a receberem, não se sub-
meterem a ela, e não a deixarem quebrá-los e
refazê-los, é o que tem permitido que as ervas
daninhas das críticas, da divisão e do
negativismo corrompessem e corressem soltas.

F
113. Quando lhes digo repetidamente

para passarem tempo Comigo, muitos de vocês
acham que é demais, que é um pouco ridícu-
lo. Poucos admitiriam isso, mas muitos pen-
sam assim. Não gostam de ser tratados como
se fossem crianças simples, e as Minhas con-
tínuas admoestações e lembretes para passa-

rem tempo Comigo, para irem devagar, depen-
derem de Mim e Me perguntarem tudo são
vistas como instruções para bebês, e não para
“soldados veteranos”, que é o que se consi-
deram.

114. Muitos de vocês deixam Minhas ins-
truções de lado e escolhem fazer a própria
coisa. Pensam que sabem melhor quais são
as prioridades porque estão aí na carne. Sen-
tem que estou fora de sintonia com a realida-
de já que não tenho filhos para criar, refei-
ções a preparar, dinheiro para arrecadar, etc.
Mas não estou não. Estou cuidando e velan-
do por suas almas, e quando desobedecem,
retiro Minhas bênçãos de crianças felizes e
contentes, suprimento e provisão em abun-
dância, e grandes fluxos de finanças. Eu Me
afasto e deixo vocês darem ainda mais duro
por estas coisas, já que não estavam dispos-
tos a fazer como Eu queria. Esse é o preço
que muitos de vocês pagam. As bênçãos não
precedem a obediência, contudo, poucos têm
a fé para confiar em Mim para as bênçãos ocul-
tas.

F
115. Muitos de vocês já não escutam mais

a Minha voz nem obedecem às instruções que
lhes dou, quer através da Palavra escrita quer
através da Minha voz e Espírito que lhes fa-
lam diretamente. Endureceram seus corações
e sua visão obscureceu-se como quem tem
catarata.

Versículos bíblicos:
116. (Mamãe:) Jesus diz: Eu sou o Senhor

vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para
que não fôsseis seus escravos; quebrei os ti-
mões do vosso jugo, e vos fiz andar retos.

117. Mas se não Me ouvirdes, e não
cumprirdes todos estes mandamentos,

118. E se rejeitardes os Meus estatutos, e a
vossa alma se aborrecer dos Meus juízos, não
cumprindo todos os Meus mandamentos, e as-
sim violardes a Minha aliança,

119. Então Eu vos farei isto: Porei sobre
vós o terror, a tísica (...) que consomem os olhos
e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa
semente.
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120. Se depois de tudo isto não Me
ouvirdes, Eu vos castigarei sete vezes mais por
causa dos vossos pecados.

121. Quebrarei a soberba da vossa força.
122. Debalde se gastará a vossa força, pois

a terra não dará o seu produto, nem as árvores
darão o seu fruto. (Lev.26:13-16;18-20).

123. Vocês pecaram, e cometeram iniqüida-
des, e procederam impiamente, e foram rebel-
des, apartando-vos dos Seus mandamentos e
dos Seus juízos;

124. E não deram ouvidos aos Seus ser-
vos, os profetas.

125. Rebelaram-se contra Ele, e não obede-
ceram à voz do Senhor, nosso Deus, para an-
darmos nas Suas leis, que nos deu por intermé-
dio de Seus servos, os profetas. (Dan.9:5,6,9,10).

126. O insensatos gálatas! Quem vos fas-
cinou para não obedecerdes à verdade? (Gal.3:1.)

127. Se alguém não obedece às sãs pala-
vras de nosso Senhor Jesus Cristo, e à dou-
trina que é segundo a piedade, é soberbo, e
nada sabe, mas delira acerca de questões e
contendas de palavras, das quais nascem in-
vejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendi-
mento, e privados da verdade. (1Tim.6:3-5).

128. Ai dos que ao mal chamam bem, e
ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da
luz trevas; e fazem do amargo doce, e do
doce amargo! Ai dos que são sábios a seus
próprios olhos, e prudentes diante de si
mesmos!

129. Por isso, como a língua de fogo con-
some a palha, e o restolho se desfaz pela cha-
ma, assim será a sua raiz como podridão, e a
sua flor se esvaecerá como pó; porquanto
rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e
desprezaram a Palavra do Santo de Israel.
(Isa.5:20-21, 24).

130. (Mamãe:) Lembre-se, gente, isto é
para vocês. O Senhor não está falando no pas-
sado; aquilo ficou para trás. Agora é para vocês.

131. Eis que Eu trarei mal sobre este povo,
o próprio fruto dos seus pensamentos; porque
não estão atentos às Minhas Palavras, e rejei-
tam a Minha lei. (Jer.6:19).

132. Porque desprezou a Palavra do Senhor,
e anulou o Seu mandamento; totalmente será
extirpada a sua pessoa, a sua iniqüidade será
sobre você. (Num.15:31).

133. (Mamãe:) Bastante sério. Mas há es-
perança. Não se desesperem, mas assimilem e
aceitem isso, porque é para vocês.

Orgulho
134. Agora o Senhor falará mais especifi-

camente sobre orgulho. Tudo foi tirado de pro-
fecias recebidas nos últimos três meses por di-
versos canais.

135. (Jesus fala:) Seus principais proble-
mas advieram de problemas internos: de orgu-
lho, falta de humildade e disposição para traba-
lhar com outros irmãos, espíritos críticos, divi-
são que aceitaram em seus corações e vidas
porque se sentiram magoados, ofendidos ou
excluídos. Seus problemas provêm de uma falta
de tempo lendo a Minha Palavra e Comigo, de
não abrirem plenamente os seus canais e rece-
berem Minha orientação fresquinha.

F
136. Vocês ficaram orgulhosos, exaltados

e seguros no seu próprio conhecimento, de-
pendendo do braço e da sabedoria do homem
em vez de agarrando-se desesperadamente às
Minhas Palavras frescas e vivas.

F
137. É de se admirar que seus muros de

defesa estejam ruindo?  Vocês não limparam
seus corações. Não estiveram dispostos a abrir
mão do passado, das mágoas e dos ressenti-
mentos que abrigaram. Não estiveram dispos-
tos a deixar essas coisas para trás.

F
138. É muito difícil para vocês, Meus fi-

lhos latinos, abrirem mão disso, deixarem o
passado para trás, perdoarem e esquecerem.
Vocês tendem a agarrar-se a coisas que con-
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sideram erradas, à memória de pessoas que
os magoaram ou maltrataram, e guardam es-
sas coisas no fundo do seu coração. Até quan-
do são convocados a renunciá-las, embora
desejem fazer isso, seu orgulho latino os se-
duz e acorrenta, e se não estiverem dispostos
a se humilharem inteiramente, sucumbem no-
vamente ao rancor, ressentimento e, cedo ou
tarde, à destruição. Esses espíritos de mágo-
as, descontentamento, crítica, ressentimento,
rancor e de achar que foram maltratados abun-
dam no trabalho sul-americano, e são muito
fortes no Brasil, onde os espíritos escuros e
malignos têm um forte domínio.

F
139. Já há muito tempo comecei a retirar

as bênçãos da união no Brasil por causa do seu
orgulho e independência. Tive que continuar a
retirá-las porque não Me temem. A familiarida-
de abunda e a desobediência a Mim e aos Meus
pastores designados chegou a proporções epi-
dêmicas.

F
140. É hora da pedra de moinho, e vocês

que não se humilharem voluntariamente sob a
Minha mão de correção e repreensão acabarão
curvados ao chão, para nunca mais se levanta-
rem, com a Minha pedra de moinho pendurada
aos seus pescoços. Vocês que estão prejudican-
do a obra ou magoando outros membros da
Família e as Minhas ovelhas com o seu orgu-
lho, divisão e forte rebelião contra o Meu Vinho
Novo serão julgados tanto agora como nos dias
por vir.

141. “E quem escandalizar a um destes
pequeninos que crêem em Mim, melhor lhe
fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma
grande pedra de moinho, e fosse lançado
ao mar” (Marcos 9:42).

142. Muitos de vocês continuam no cami-
nho do pecado, da rebelião e do orgulho, mesmo
conhecendo a verdade.

F
143. O orgulho latino é muito forte. Eu fa-

lei muito sobre o orgulho, e vocês sabem que é
a raiz de todo mal e de todo pecado. Mas o orgu-

lho latino é especialmente forte, porque o modo
e a mentalidade dos latinos dão lugar ao orgu-
lho, e mais ainda, buscam o orgulho, e o acei-
tam de bom-grado. Faz parte da natureza latina.
Mesmo assim, não há orgulho mais forte que o
poder das chaves. Não há orgulho imbatível.
Outras nacionalidades e culturas têm suas fra-
quezas inerentes, e vocês, Meus filhos latinos,
não estão em desvantagem devido a essa defi-
ciência. Só estão em desvantagem se optarem
por não ouvir e acreditar nas Minhas Palavras,
e se escolherem esquivar-se delas e seguirem o
seu próprio caminho.

F
144. Muitos de vocês acham que estão Me

seguindo. Mas como não são humildes e sub-
missos, não estão mais recebendo suas dire-
ções de Mim, mas em muitos casos é o Inimigo
que está usando o seu orgulho para fazê-los
realizar o que ele quer.

F
145. (Mamãe:) Sei que isso é muita leitu-

ra e que talvez se cansem um pouco, e talvez
seja difícil ficar alerta. Precisamos realmente
repreender Obstacon, quaisquer maus espíri-
tos, e a confusão. Senhor, invocamos as Suas
chaves para repreender o Inimigo. Você disse
que: “Qualquer opressão maligna do Diabo pode
ser superada com o poder das chaves.” Jesus,
Você também disse: “Repreenda os ataques do
Inimigo no nome das chaves e o poder dele será
destruído.” Obrigado Jesus.

146. Vou ler aquilo de novo. “Muitos de
vocês acham que estão Me seguindo. Mas
como não são humildes e submissos, não estão
mais recebendo suas direções de Mim, mas em
muitos casos é o Inimigo que está usando o
seu orgulho para fazê-los realizar o que ele
quer.”

147. (Mamãe:) Isso é muito sério.

148. (Jesus fala:) Têm tanta certeza de que
estão certos e ouvindo de Mim que não estão
mais dispostos a seguir os seus pastores  ou
até a orientação do seu rei e rainha.

F
149. Semelhantemente, vocês que estão

em países latinos há muitos anos, que se tor-



15

naram um com o povo, que deram seus cora-
ções e almas a eles, também têm estado rode-
ados desse orgulho e desses espíritos, e são
atacados mais fortemente nesse aspecto,  e
muitos de vocês deram lugar a esses espíri-
tos latinos e assumiram essas atitudes e men-
talidades. Tornaram-se fatalistas em alguns
desses aspectos, quando deveriam estar lu-
tando. Ficaram familiares e confortáveis com
o modo latino, que é conforto, diversão, boa
vida e convívio. Todas essas coisas estão
relacionadas à felicidade e às bênçãos que
lhes dei na Família, e até ao seu testemunho,
e são fortes particularmente nos campos lati-
nos, mas devem ser mantidos sob controle.
Devem ser guiados por Mim, pelo Meu Espí-
rito.

150. Vocês, a Família na América Latina
e especificamente no Brasil, devem lembrar-
se da Minha admoestação para “sair do meio
deles e apartarem-se” e não se deixar ficar
tão entrincheirados, tão envolvidos, que se
esquecem de que são de outro mundo, de
outro reino, e que terão pouquíssimas coisas
em comum com o mundo que estarão de acor-
do com o Meu Espírito e a Minha Palavra. Eu
chamei vocês, Minha Família, para fora como
uma geração escolhida, uma nação radical, um
povo chamado para fora, um sacerdócio ad-
quirido, e este propósito e exemplo que te-
nho para a Minha Família no Brasil está sen-
do derrotado e manchado pela abundância de
suas contendas, fofocas, desunião, falsida-
de, críticas e dissensão. Isso tem que parar, e
logo.

Versículos bíblicos:
151. (Mamãe:) Segue-se o que o Senhor

tem a dizer sobre orgulho:

152. “Por causa do seu orgulho, o ímpio
não investiga; não há lugar para Deus em todas
as suas cogitações” (Sal.10:4).

153. “Portanto, a soberba lhes cinge o pes-
coço como um colar” (Sal.73:6).

154. “Abominação é para o Senhor todo
altivo de coração” (Pro.16:5).

155. “Da soberba só provém contenda”
(Pro.13:10).

156. “A soberba precede a ruína, e a altivez
do espírito, a queda” (Pro.16:18).

157. “A soberba do teu coração te enga-
nou” (Obadias 1:3).

158. “A soberba do homem o abaterá”
(Pro.29:23).

Mais sobre a ligação entre orgulho
e negligenciar a Palavra

159. (Mamãe:) Uma vez o Senhor deu algo
sobre orgulho que me impressionou de forma
extraordinária; Ele o definiu e nos deu algu-
mas palavras e frases que tiveram um forte im-
pacto sobre mim. E se tudo o que acabamos de
ouvir do Senhor ainda não causou um impacto
em você, bem, então talvez isso impacte. O Se-
nhor disse:

160. O orgulho é diabólico.
O orgulho é impuro.
O orgulho é o caminho do mundo.
O orgulho é ódio.
O orgulho é a natureza de Satanás.
O orgulho assegura a derrota.
O orgulho é uma praga a ser evitada a todo

custo.
O orgulho é escravidão.
O orgulho é a raiz de todo mal.
O orgulho anulará todo o seu entendimento

e o deixará destituído e vazio.
O orgulho é a arma favorita de Satanás.
O orgulho é complexidade.
O orgulho causa arrogância, contendas, ver-

gonha, dureza e tristeza.
O orgulho entorpece a alma e denigre o espí-

rito.
O orgulho é um espírito contrário.
O orgulho é rebelde, desafia, ressente e é

farisaico.
O orgulho é tudo que se opõe a Mim .
O orgulho é um obstáculo. Tolhe o seu cres-

cimento e impede o seu progresso.
O orgulho o distancia de Mim.
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161. (Mamãe:) Pessoal, não sabemos o que
mais dizer sobre orgulho. Inúmeras páginas nas
Cartas foram escritas sobre isso, expondo o or-
gulho e demonstrando como é importante fazer
a coisa humilde, mas ainda temos que lutar con-
tra o nosso orgulho. Porém, quando deixam o
orgulho se tornar uma parte de vocês tanto quan-
to têm acontecido no Brasil, passa a ser
gravíssimo. Como falei na minha oração, até
mesmo um pouquinho de orgulho é grave. Sim-
plesmente não se ousa deixar nem um
pouquinho de orgulho entrar. Não se ousa dar
o mínimo que seja de abertura ao orgulho. Quan-
do ele entra, você tem que combatê-lo,
repreendê-lo, livrar-se dele e estar ciente de que
tem que estar em guarda e militante para não
deixá-lo voltar a entrar.

162. Quando se tem tanto orgulho como
vocês aí têm, é uma operação e tanto, mas
vocês têm que se livrar dele. Vão ter que se
livrar dele. Não estamos dizendo que não há
esperança, só estamos tentando mostrar a gra-
vidade com que o Senhor vê essas coisas,
para que as levem a sério e façam algo a res-
peito, para que façam o que for preciso, para
que façam uma oração incondicional e deixem
o Senhor fazer o que Ele quiser na sua vida
para eliminar essas coisas que, de outro modo,
destruiriam totalmente o seu serviço para Ele.
É nisso que se resume. Vocês estão a cami-
nho da destruição se não se livrarem dessas
coisas.

163. Bom, o Senhor já disse que o orgulho
é um dos piores problemas no trabalho aí. Ele
também disse que negligência à Palavra dEle,
rebelião à Sua Palavra em muitos casos, tam-
bém está entre os problemas mais graves. Eu
estava pensando sobre isso e sei que essas
coisas se inter-relacionam, mas me perguntava
qual vem primeiro. É o orgulho que o faz negli-
genciar a Palavra, ou é a falta da Palavra que o
deixa orgulhoso - faz com que você permita ao
orgulho entrar - e queria que o Senhor explicas-
se isso. Então agora vou lhes dar a mensagem
que Ele deu a esse respeito. Acho que pode
ajudá-los e dar-lhes um melhor entendimento
do que aconteceu em suas vidas.

164. (Jesus:) Satanás é a personificação do
orgulho. Ele é o exemplo mais óbvio de orgulho
e seu terrível poder destrutivo. O orgulho é a
raiz do pecado dele, e esse orgulho cresce e
floresce. Mas ele não pode crescer nem ser nu-
trido no coração de alguém que bebe a Minha
Palavra, que vive a Minha Palavra, e que deseja
a Minha verdade. Não pode prosperar nem su-
perar alguém que está intimamente ligado à Mi-
nha mente através da Palavra.

165. A Palavra faz com que o solo no cora-
ção de alguém seja receptivo e fértil para as
coisas do Meu Espírito, a unção do Meu Espíri-
to, e os dons que quero dar. Ler a Palavra deixa o
seu coração receptivo para a humildade, os
dons do Meu Espírito e para você receber de
Mim. Entretanto, quando há uma falta de Pala-
vra, quando Meus filhos se afastam de Mim ou
Me negligenciam, então o solo de seus cora-
ções se torna receptivo para o Inimigo plantar
suas sementes de orgulho. O orgulho então cres-
ce e floresce, e parte do seu poder é causar mais
rejeição da verdade, mais desobediência, e as-
sim o ciclo continua.

166. O orgulho não é o estimulante, a cau-
sa. Falta de Palavra é a causa. Falta de Palavra e
um distanciamento da vida do Meu Espírito são
o que abrem a porta para o orgulho extremo. É
claro que é da natureza humana ser orgulhoso,
e qualquer homem, mulher ou criança precisa
lutar contra isso de alguma forma. Mas a Pala-
vra mantém o orgulho à distância e cria no seu
coração um vácuo para tudo que é bom, positi-
vo, humilde e do Meu Espírito.

167. Quando a Palavra pára de fluir, quan-
do o seu coração escolhe rejeitar a Palavra -
seja por causa de rancor, rebelião, desobediên-
cia ou familiaridade - é que você convida o or-
gulho a entrar. O orgulho então toma conta,
lenta e seguramente roubando a sua fé e desejo
pela Minha verdade e Palavras. Primeiro há um
distanciamento do Meu Espírito, e isso abre a
porta para o orgulho crescer. Aí o ciclo conti-
nua, trazendo mais desobediência e rejeição da
verdade, e orgulho mais profundo e abertamen-
te óbvio, que pode se manifestar de muitas ma-
neiras. (Fim da mensagem de Jesus.)
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Desobediência à Lei de Amor e
Fofoca

168. (Mamãe:) Agora o Senhor vai lhes
dar conselhos mais específicos e Sua Palavra
mais específica sobre a sua desobediência à Lei
de Amor, inclusive coisas específicas sobre fo-
foca.

169. (Jesus:) Satanás lançou um ataque
total no Brasil contra vocês, Minha Família,
semeando grave discórdia e contendas, dis-
putas e divisão, no seu desejo de se sentirem
mais importantes, mais frutíferos, mais cer-
tos do que aqueles ao seu redor. Eu posso
protegê-los dos ataques dele se vocês rejei-
tarem as suas tentativas sutis de convencê-
los a agir com base no que exaltará os seus
egos. Mas muitos de vocês no Brasil esco-
lheram a ilusão da importância própria ao seus
próprios olhos em vez da união e altruísmo
humilde do Meu Espírito de amor uns pelos
outros.

F
170. ... A desunião está enfraquecendo muito

a Família e impedindo o avanço do exército. Ela
precisa ser parada, pois é uma praga que se ali-
menta de si mesma. Se vocês não a eliminarem
ou grandemente retardarem o seu crescimento,
vai sobrepujar o corpo inteiro. É a arma mais
forte do Diabo, e não se estancará sem a luz e a
verdade da Minha Palavra e um chamado às
armas.

F
171. Tem havido muita desunião e disputas

no Brasil. Como Eu já disse, vocês que partici-
pam da desunião e da murmuração participam
da destruição da Família. Pois a Família é um
esforço conjuntural, e vocês que a desunem
fazem justamente isso, destroem a estrutura
espiritual da Família na sua parte do mundo.
Vocês que participam assim da desunião ou de
qualquer uma das muitas fraquezas espirituais
que lhes são impingidas pelo Inimigo vão sim-
plesmente acabar chegando ao seu limite e ca-
indo.

F
172. ... Suas desobediências, independên-

cia e familiaridade permitiram ao Diabo entrar

sem confrontos para semear terrível divisão,
desunião e as resultantes fatalidades entre as
Minhas preciosas ovelhas.

F
173. Seus Lares no Brasil têm problemas

sérios com familiaridade e desunião entre os
irmãos e Lares, nacionalismo, ver suas ove-
lhas com uma perspectiva carnal e ministrar a
elas da sua própria sabedoria e experiência, e
ser familiar demais com elas e aqueles a quem
pastoreiam. São problemas profundamente ar-
raigados e de longa data que têm enfraquecido
a Família ano após ano e agora ameaçam des-
truí-la totalmente.

174. (Mamãe:) Lembram-se de “O Barco
de Hambúrguer”? Tenho certeza que muitos
de vocês a conhecem. Papai assemelha a situa-
ção aí a “O Barco de Hambúrguer” nos seguin-
tes parágrafos:

175. (Papai:) O sonho que o Senhor me
deu em “O Barco de Hambúrguer” parece cer-
tamente poder se aplicar ao Brasil agora. Eu
estava super triste porque ninguém parecia pres-
tar atenção ao que estava ocorrendo. Todos
faziam a própria coisa e não pareciam notar que
tudo estava dando errado. Todos
egoisticamente faziam a própria coisa e ninguém
parecia se importar com o que estava aconte-
cendo. Estavam egoisticamente não se impor-
tando com o que acontecia ao seu redor. Como
criancinhas, eles só queriam manter as coisas
como estavam, brincando e se divertindo, pre-
ocupados somente consigo mesmos e seu pró-
prio mundinho.

176. Querida Família no Brasil, se vocês
não pararem com as suas tolices e começarem
a seguir o Senhor, as luzes vão se apagar e
vocês ficarão para trás no seu orgulho, desu-
nião, fofoca e desobediência. Vamos continuar
seguindo o Senhor mesmo se tivermos que co-
meçar uma nova revolução sem vocês.

F
177. (Jesus:) A fofoca tem suas raízes mais

profundas no orgulho e no farisaísmo. É uma
manifestação dos Selvegion.
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178. (Mamãe:) E devo dizer, pessoal, que
tem sido quebrantador receber cartas ao longo
de meses e anos de pessoas na sua parte do
mundo falando das conseqüências assustado-
ras, dos efeitos super danificadores, da fofoca
sobre eles ou seus amigos ou conhecidos. Pes-
soas que ficaram de coração partido, que deixa-
ram a Família, que ficaram totalmente arrasadas
e magoadas, se não permanentemente, por mui-
tíssimo tempo.

179. É muito, muito triste. Nós lhes ro-
gamos para não fofocarem. Escrevemos so-
bre o assunto. Dissemos como é grave, que
está verdadeiramente matando pessoas.  É
como se estivessem metendo uma faca no
coração delas e matando-as, deixando-as san-
grar até a morte, e continuam a fazer isso. E
chegou ao ponto de sempre que ouvimos coi-
sas de pessoas em qualquer parte do mundo,
quando ouvimos sobre fofoca, geralmente
vem do Brasil ou de outras partes da América
do Sul, infelizmente.

F
180. (Jesus fala:) Talvez você comece a fo-

focar espalhando só um pouco do que ouviu so-
bre alguém de quem não gosta muito mesmo.
Pode parecer inofensivo e algo de que poucas
pessoas sabem, mas com cada palavra procede
um tentáculo negro do Maligno, que entra em
outro coração. Essa sensação boa de auto-im-
portância e bondade ao “esclarecer as coisas”
ou deixar os outros saberem “o que está real-
mente acontecendo” se torna um vício que o
leva a espalhar qualquer coisa, verdadeira ou
falsa, sobre qualquer pessoa, para mais uma vez
sentir-se importante aos olhos dos outros. Isso
se torna num fogo consumidor, que no final
consome você e muitos outros com você.

F
181. Se não obedecerem e, acima de tudo,

tiverem amor uns pelos outros, não poderei usá-
los grandiosamente e suas obras serão em vão
— o espírito sem o poder — e o Inimigo poderá
derrotá-los repetidamente. Já houve muitas ví-
timas porque Eu tive que retirar as Minhas bên-
çãos de proteção contra muitos dos disparos
do Inimigo. E por isso ele conquistou muito ter-
reno seu, Minhas forças no Brasil.

Versículos bíblicos:
182. “O homem vil trama o mal, e nos seus

lábios se acha como que um fogo ardente ...
movendo os lábios efetua o mal” (Pro.16:27,30).

183. “A língua é um pequeno membro, e se
gaba de grandes coisas. Vede quão grande bos-
que um tão pequeno fogo incendeia!

184. A língua também é fogo, mundo de
iniqüidade situada entre os nossos membros.
Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da
natureza, e é por sua vez inflamada pelo Infer-
no. É mal incontido, está cheia de peçonha mor-
tal” (Tiago 3:5,6,8).

185. (Mamãe:) Não é um quadro muito bo-
nito, é?

186. “Pois onde há inveja e sentimento fac-
cioso, aí há confusão e toda obra má” (Tiago
3:16).

187. “A morte e a vida estão no poder da
língua” (Pro.18:21).

188. “As palavras do mexeriqueiro são
como deliciosos bocados, descem ao mais inte-
rior do ventre” (Pro.26:22).

189. “E ainda que tivesse o dom de profe-
cia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de manei-
ra tal que transportasse os montes, e não tives-
se amor, nada seria.

190. E ainda que distribuísse toda a minha
fortuna para sustento dos pobres, e ainda que
entregasse o meu corpo para ser queimado, e
não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.

191. O amor é sofredor, é benigno; o amor
não é invejoso; o amor não trata com levianda-
de, não se ensoberbece.

192. Não se porta com indecência, não bus-
ca os seus interesses, não se irrita, não suspei-
ta mal;

193. Não folga com a injustiça, mas folga
com a verdade” (1 Cor.13:2-6).
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Limpeza e esperança depois do
arrependimento

194. (Mamãe:) Queridos, sentimos muito
termos que dar-lhes uma surra. Sei que é um
momento muito difícil, é um castigo difícil, e eu
gostaria muito mesmo que não tivéssemos que
fazer isso. Isso nos faz chorar, e gostaríamos
mesmo que houvesse outra maneira. Mas, como
bem conhecem o versículo, as Palavras do Se-
nhor dizem: “A quem o Senhor ama, castiga.” E
temos que fazer isso para salvá-los. De modo
que sentimos muito, mas queremos que saibam
o quanto os amamos. E acho que se percebes-
sem o quanto estamos investindo nisso, sabe-
riam como é grande o nosso amor por vocês.
Enviamos Peter e sua equipe a vocês para ajudá-
los, e auxiliá-los a saírem do buraco em que ca-
íram e endireitar seus caminhos. Paramos prati-
camente todo o resto do mundo para cuidar de
vocês. Nós amamos vocês! Estamos fazendo
isso porque os amamos.

195. Eu já passei muitas horas em oração
e preparação só para este único vídeo, porque
amo vocês. Fiz um esforço considerável com os
meus olhos, as minhas forças e minha saúde,
porque amo vocês. Sei que conseguirão se qui-
serem. E é por isso que estamos nos dando a
todo este trabalho. Não estaríamos dando-lhes
toda essa correção só para abatê-los, ou se não
achássemos que lhes faria algum bem, ou se
não achássemos que lhes ajudaria. Dói profun-
damente ter que corrigi-los, mas fazemos isso
porque sabemos qual pode ser o resultado fi-
nal.

196. Se submeterem-se, arrependerem-se
e purificarem-se, então serão perdoados. Essa
correção pode produzir os frutos pacíficos de
justiça se vocês forem exercitados por ela, e
águas limpas de purificação, se humilharem-se,
arrependerem-se e voltarem para o Senhor.

197. Agora vou ler algumas coisas que o
Senhor deu que mostrarão que há esperança.
Ainda não parece lá muito bom, porque vai ser
uma estrada difícil de volta, mas vamos lhes
mostrar por que o Senhor está fazendo tudo
isso. Ele vai lhes dizer como o futuro é promis-
sor e como pode ser lindo se vocês estiverem
dispostos a fazer os sacrifícios necessários.

198. Vou repetir uma ou duas coisas que já
li antes , depois vou prosseguir e ler mais coi-
sas que ainda não li.

199. (Jesus fala:) Vocês sacrificaram a coisa
mais importante — Eu e a Minha Palavra — con-
trariando os Meus desejos, contrariando as Mi-
nhas ordens, contrariando as Minhas instruções
pessoais a vocês, e agora estão pagando por isso.
Vocês não perceberam que o que parecia uma de-
sobediência tão pequena acarretaria um preço tão
alto, e agora suas obras estão em ruínas e vocês
se arriscam a perder tudo.

200. É muito triste, mas ao mesmo tempo
vocês estão numa posição perfeita para abrir
mão de tudo e receber o Meu perdão, amor, cas-
tigo e renovação. Vocês estão na melhor posi-
ção para se tornarem Meus discípulos e noivas
de novo. Não os Meus discípulos brasileiros
ou Minhas noivas brasileiras, mas simplesmen-
te os Meus discípulos, Minhas noivas.

201. Há muito para renunciarem, mas se
estiverem dispostos a serem humilhados, que-
brados e a começarem de novo do zero, Eu lhes
darei asas para alcançarem alturas que ainda
não viram. O trabalho pode ser remendado, con-
sertado e resgatado se vocês se humilharem e
colocarem tudo no altar, inclusive seus cora-
ções, mentes e almas, seu tudo. Uma vitória e
limpeza no Brasil pedem um grande arrependi-
mento; os que vierem Eu perdoarei e ungirei
com o Meu óleo de uma outra chance.

202. (Mamãe:) Não é encorajador? Obri-
gado Jesus!

203. (Jesus continua:) Muito tempo já foi
investido no trabalho brasileiro, e Eu tenho
muitas ovelhas e discípulos lá. Não será fácil,
mas é a única maneira de restaurar o trabalho. É
como queimar um campo para que os lírios bran-
cos de ressurreição possam voltar a brotar. Vai
parecer que tudo foi perdido e queimado, e que
não sobrou nenhum fruto. Mas, uma vez que
todos tiverem se arrependido, suas lágrimas
aguarão a terra e as sementes que foram
semeadas em boa terra brotarão novamente para
formar uma nova igreja no Brasil de discípulos
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sólidos que se alimentaram da carne completa
da Palavra e que a amarão, aconteça o que acon-
tecer. É esse o Meu plano para você, Minha
igreja brasileira. Vocês devem ser uma igreja
unida, não dividida.

204. A situação é como em “Pare na Bre-
cha”. As paredes estão ruindo por dentro e o
castelo está em fogo, e é preciso uma chuva
forte e abrangente para deixar todos de joelhos
e fazer com que olhem para cima e recebam as
Minhas instruções.

205. (Mamãe:) Agora tenho umas palavras
de Papai para vocês:

206. (Papai:) Quando se depararem com
desafios — ao cruzarem os campos de batalha
e enfrentarem as tempestades da vida — podem
ou tentar enfrentar essas coisas sozinhos ou
deixar o tumulto fazer com que vivenciem o
cuidado, proteção e libertação do Senhor, e a
resultante renovação. Podem deixar os elogios
e críticas construtivas do Senhor ajudá-los a
alcançarem a grandeza tornando-os mais depen-
dentes dEle para que Ele possa usar os desafi-
os da vida para quebrá-los e depois transformá-
los, ou podem evitar a humilhação, quebrar a
cara sozinhos, e acabar talvez mais fortes, mas
não refeitos. A escolha é sua.

207. O Senhor sempre virá em seu auxí-
lio quando clamarem a Ele na sua necessida-
de. Ele sempre responderá ao clamor dos que
têm fome e sede dEle e da Sua justiça. E é
nesse momento — quando o seu coração e
alma estão clamando por perdão, buscando
respostas, ajuda e forças, quando seu cora-
ção reconhece que é incompleto e que preci-
sa desejar apaixonadamente essa união com
o seu Criador para encontrar a realização, que
o seu novo homem é formado das cinzas e o
velho homem morre. Nesse momento, a sua
humildade triunfa sobre o seu orgulho e você
tem a vitória.

208. O sangue latino é cheio de orgulho e
paixão, e os latinos podem ser dínamos para o
Senhor. Mas vocês podem ser como Saul ou
como David, dependendo das suas decisões e
do quanto querem a ajuda do Senhor para hu-

mildemente superar o seu orgulho. Depende do
quanto querem ver o Senhor trabalhar e o quan-
to vocês querem trabalhar. Tudo depende da
sua submissão. Tudo depende de vocês esta-
rem dispostos a ter boa vontade.

209. O Senhor não pode deixar que nada
tome o Seu lugar no Seu serviço, e não deixará.
Isso tem sido um problema ao longo das eras
para aqueles a quem Deus deu dons. Ele não
permitirá que o que foi começado no espírito
seja completado na carne, então regularmente
manda tempestades e fogos para colocar o ho-
mem e o trabalho à prova, e para deixar claro
para todos do que são feitos. A obra de cada
um será manifestada. O dia a provará. As tem-
pestades colocarão a obra de cada um à prova
para verem de que é feita, e Deus contará a his-
tória.

210. É nisso que a obra do Senhor é tão
diferente da do homem. Neste caso, vocês não
podem modelar as obras do Senhor segundo
as obras de um sistema morto ou moribundo
das igrejas, por mais frutífero que esse siste-
ma tenha sido no passado, ou pareça ser ago-
ra. Quase não se pode comparar a nova igreja
do Senhor, a Sua nova noiva, com a velha
igreja, Sua noiva que O deixou para buscar o
seu próprio caminho, e cuja chama e espírito
estão morrendo. Podem aprender coisas do
velho, sim, um pouco sobre o que fazer e o
que não fazer, mas as comparações acabam
rapidamente quando se percebe que os filhos
de David foram chamados para fora do siste-
ma de igrejas.

211. Muitas igrejas são divinas a seu modo,
têm ministérios bem específicos, digamos as-
sim, e guiam almas à salvação ou ajudam e en-
sinam outros. Muitas igrejas sabem juntar e
organizar seus seguidores. Mas onde estão as
igrejas que promovem as mensagens mais pro-
fundas, as mensagens carne e fortes do espíri-
to, como os filhos de David? Muitos são sal-
vos, mas poucos são os filhos de David.

212. Então, se quiserem que os seus se-
guidores sigam os bandos de David, o bando de
Gideão, têm que guiá-los à água através do es-
pírito e para o espírito, instruindo-os nas ver-
dades profundas do mundo do espírito ao seu
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redor e levando-os a um relacionamento apai-
xonado e íntimo com o Amante de todos os
amantes.

213. Se vocês só quiserem que o seu reba-
nho continue com as “boas obras” que estão
fazendo, então é claro que vão relutar em
desafiá-los muito e alimentá-los com a carne
da Palavra para que conheçam o Senhor inti-
mamente. Senão podem descobrir que eles não
agüentam, e conseqüentemente os perderão.
Ou, por outro lado, se forem em frente por fé e
não os privarem das Palavras de David, as suas
ovelhas podem ficar tão fervorosamente apai-
xonadas pelo Senhor e Suas verdades espiritu-
ais que não vão olhar mais tanto para você, o
homem. Só vão querer a Ele e as sementes das
Suas Palavras! E embora isso tire os olhos de-
las de você, as fará muito mais fortes no longo
prazo!

F
214. (Papai:) Chegou a hora de cada um de

vocês decidir se vai ou não seguir o Senhor e a
Família a novos níveis de dedicação e
discipulado.  Nos dias por vir haverá uma
apostasia na Família de tudo e todos que não
estiverem alicerçados e firmemente firmados na
Palavra. Muitos planos, projetos e pessoas que
não estiverem firmemente alicerçados na Pala-
vra e na Rocha darão para trás. Tudo que não
estiver fixado no Senhor e na Palavra será dei-
xado para trás.

215. Não é uma opção. A linha foi
demarcada, e está começando no Brasil. O ma-
chado foi posto à raiz da árvore. A árvore foi
adubada por anos e teve bastante tempo para
dar frutos dignos de arrependimento. Agora é
hora de ou dar fruto ou ser cortada.

F
216. (Papai:) À medida que novo fruto

aparecer, veremos líderes novos e potenciais
serem levantados, vestindo o manto da un-
ção, rededicando-se e aceitando as mudanças
em suas vidas. O Senhor começará a levantar
pessoas e será maravilhoso. Ele fará os mila-
gres necessários. Ele quer que essas mudan-
ças ocorram. Conhece o potencial do Brasil e
todas as grandes vitórias que podem advir
deste tempo. A revolução se erguerá e espa-

lhará por conta própria. O reavivamento se
espalhará. O movimento ganhará impulso. Se
fizerem o que podem, Ele fará o resto. Sim-
plesmente sigam-nO dia após dia e O vejam
fazer os milagres.

217. (Mamãe:) Dá esperanças, não é? É
encorajador. Essa é a meta, e podemos alcançá-
la. Vocês podem alcançá-la. Não resta dúvidas.
Se quiserem, conseguem.

F

218. ... No final das contas a responsabili-
dade é sua, como indivíduo, e depende das deci-
sões que tomar. Vocês têm a Palavra, têm o pa-
drão e a Carta Magna, e se optarem por ignorá-
la, hão de prestar contas por isso. Não podem
culpar a sua liderança nem outros membros da
Família.

F
219. (Mamãe:) Muito bem, a seguir o Se-

nhor fala. Papai parou de falar um pouco, e o
Senhor disse o seguinte:

220. (Jesus fala:) A última Celebração e
o chamado para passarem mais tempo Comi-
go e darem ênfase à Minha Palavra será um
grande provador e divisor para muitos de
vocês. Embora antes talvez tenham encontra-
do maneiras de se desculparem, agora não
terão desculpa. E as suas escolhas serão fa-
tores decisivos quanto a se vão ou não con-
seguir continuar no Meu serviço em tempo
integral.

221. Infelizmente, alguns de vocês já fo-
ram longe demais, e até uma sacudida como
essa não será o suficiente para trazê-los de volta.
Outros perceberão que desviaram-se do cami-
nho estreito e apertado, e farão tudo o que pu-
derem para retificar isso, para se limparem com
a Palavra e endireitarem suas prioridades e pa-
drão. Vocês que aceitarem o desafio, obedece-
rem e submergirem-se na Palavra, serão limpos.
Vocês serão mudados e trazidos de volta para o
caminho que tenho para vocês. Os que não fi-
zerem isso, os que se recusarem, ficarão à beira
do caminho. A Minha Palavra é uma espada afi-
ada, de dois gumes, que discerne os pensamen-
tos e as intenções do coração. Não tem como
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vocês que se encherem da Palavra não serem
fortalecidos.

222. (Mamãe:) Não tem como vocês que se
encherem da Palavra não serem fortalecidos!

F
223. (Jesus fala:) Só Eu e a Minha Palavra

podem trazer ordem desse caos, vitória dessa
derrota, e ressuscitar esse fênix moribundo das
cinzas da derrota.

F
224. Vocês estão tão atolados, tão sobre-

carregados, tão enjaulados pelos espíritos de
Letargia, Apotheon, Pã, Baco, os malignos
Selvegion, Obstacon, Arakan, Oplexicon, e o
próprio Satanás! O Diabo e seus demônios
tremerão e se acovardarão de medo, e o Meu
Nome e o poder das chaves sempre os fará
fugir. Mas o domínio sufocante que eles têm
sobre os corações e mentes de tantos de
vocês têm que ser extirpado e liberado por
cada um de vocês, por muita oração desespe-
rada e pranto e incitando-se no espírito.

225. (Mamãe:) Então, ainda estão comigo?
Tem mais, mas não muito. Mas dá esperanças, e
quero me certificar de que vocês se agarrem a
isso. Não deixem o Inimigo mentir para vocês e
dizer-lhes que é tão ruim que não poderia nun-
ca ser retificável, porque é retificável e, como o
Senhor disse, pode acabar melhor do que an-
tes. Vocês podem acabar com uma obra melhor
do que nunca.

F
226. (Jesus fala:) Vejam Davi, ele mandou

matar um homem porque queria a sua esposa.
Eu tive que puni-lo severamente e corrigir aquela
situação. Mas vejam o bom fruto que deu na
sua vida. Embora houvesse perda, dor e conde-
nação pelos seus erros e pecados, o resultado
final foi um homem mais humilde, sábio e guia-
do pelo espírito, um homem segundo o Meu
próprio coração.

F
227. Muitos de vocês passaram a Me ver

como somente amoroso, paciente e gentil, e se
esquecem de que nem sempre tolerarei deso-
bediência e rebelião. Meus filhos, chega uma
hora em que ponho um fim aos seus desvios, e

intervenho para endireitar as coisas, muitas
vezes com a ajuda dos Meus vasos ou profetas
terrenos. Aqueles a quem amo, repreendo e cas-
tigo. Eu castigo e purifico, mas é só com o pro-
pósito de fortalecer.

228. (Mamãe:) Quero que lembrem-se dis-
to: “Eu castigo e purifico, mas é só com o pro-
pósito de fortalecer.”

F
229. (Jesus:) Assim como mandei o Meu

profeta Ezequiel para profetizar para os ossos
secos, agora mando o Meu rei e rainha com a
mesma mensagem: “Ossos secos, ouvi a Pala-
vra do Senhor. Eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair delas, ó povo Meu, porei em vós
o Meu Espírito, e vivereis.”

230. (Mamãe:) Obrigada Jesus! Nós Te
louvamos, Jesus! É maravilhoso, não é?

F
231. (Jesus fala:) Limpar um vinhedo não

só é trabalho duro mas requer fé por parte dos
podadores. Mas, depois do que parece um terrí-
vel revés brota nova vida: mais saudável, resis-
tente e frutífera do que antes!

F
232. Qual é a sua escolha, Meus amores?

Uma casa de força, de poder e luz imbatíveis
brilhando até aquele dia perfeito? Ou uma noi-
va fraca, impotente e que no final será derrota-
da, acovardando-se frente aos ataques do Ini-
migo. Acham que não podem falhar? Acham que
não podem perder o alto chamado de serem
Minhas centrais de força do Tempo do Fim? A
escolha ainda é sua. Cada um tem que optar por
ser um escolhido.

233. O seu lugar na Família não é auto-
maticamente garantido se você optar por
deixar o Inimigo derrotá-lo porque prefere o
seu próprio ego e imagem ao Meu chamado
na sua vida para vir e Me seguir. Vai ter uma
sacudida e dar mais importância à união e amor
dos seus irmãos do que ao orgulho egoísta
de querer estar certo e ter o seu próprio cami-
nho? A escolha é sua. Eu continuarei com os
que Me escolherem acima de si mesmos. O
que vão escolher? É hora da decisão, e tentar
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deixar-se levar pela corrente será em si uma
decisão de não renunciar a si mesmo e Me
seguir. Estamos indo para as montanhas! Você
vem conosco?

234. (Mamãe:) Espero que sim. Oro que
sim. E você pode, se quiser. Se dá valor ao seu
lugar no exército do Senhor. Se valoriza o seu
lugar como Seu discípulo a 100%, como Seu
discípulo profissional, e se tiver a visão do fu-
turo e das grandes coisas que Ele vai fazer. Se
quiser fazer parte disso, se realmente quiser, se
estiver desesperado para seguir em frente com
Ele para poder participar das coisas maravilho-
sas e incríveis pela frente, e para poder conti-
nuar a ser uma bênção para o mundo, então
você pode. Você consegue, se quiser isso de-
sesperadamente. Por mais difícil que pareça, por
mais que o Inimigo tente fazer com que pareça
difícil, nada é difícil demais para as chaves! Nada
é difícil demais para as chaves do Céu, porque
elas representam o amor, e nada é difícil demais
para o amor.

235. Além disso, nada pode pará-los. O
Senhor disse que: “Não há como parar aque-
les que usam as chaves do Reino em conjun-
to com a Minha vontade, em desespero de
coração, em humildade de espírito e mente.”
Então comecem com essas chaves! Comecem
a memorizá-las, comecem a clamá-las, come-
cem a agarrar-se a elas como se sua vida de-
pendesse disso, e verão os grandes milagres
que elas podem fazer por vocês. Não são ape-
nas palavras. Essas palavras têm poder. E lhes
ajudarão a passar por qualquer coisa.

236. Temos mais um pouco, ainda estão
comigo? Sinto muito ser tão longo, estamos
quase terminando.

F
237. (Jesus fala:) Os dias escurecem,

Meus amores, a tempestade está prestes a
começar, portanto abro bem as Minhas por-
tas e os chamo mais uma vez, para reunir
Minhas noivas ao Meu seio. Venham ao abri-
go do Meu amor e recebam a Minha orienta-
ção e conselho para os dias à frente. Deixem
os pesos para trás. Deixem os pecados do
mundo para trás. Sejam limpos. Perdoem e

sejam perdoados. Eu porei um novo manto de
unção sobre os ombros de todos que estive-
rem dispostos a abrir mão das coisas que os
retêm e confessar os ardis do Inimigo.

238. O seu novo manto os aguarda e lhes
dará as forças de que precisam para os dias
por vir. As armas do Meu Espírito estão ao
seu dispor. Renunciem ao seu orgulho peran-
te Mim e assumam o manto de humildade e
novidade, e deixem que ele o vista com a be-
leza do Meu Espírito. Vocês serão mais uma
vez as Minhas amantes ardentes e apaixona-
dos que Eu desejo foder e encher com as Mi-
nhas sementes douradas. Abram bem as per-
nas para Mim, Meus amores, e Me deixem dar-
lhes vida nova. Abram as suas portas para
Mim, abram suas casas para Mim, abram e
compartilhem tudo Comigo e Me deixem var-
rer e limpar a sua casa e fazer as mudanças
necessárias.

239. Vocês voltarão a ser como a Minha
nova noiva, ardente e apaixonada por Mim, a
quem ninguém pode resistir. Serão preenchi-
dos com o poder do Meu Espírito, o poder das
chaves, e grande será o fruto de suas labutas.
Essa terra ecoará com a alegria do Meu Espíri-
to. As ovelhas ouvirão a voz do pastor clara-
mente e os rebanhos aumentarão. O seu teste-
munho sairá pelo mundo afora como um teste-
munho de amor e do poder das chaves, e have-
rá um final glorioso e maravilhoso.

240. (Mamãe:) Aleluia! Obrigada, Senhor!

241. Portanto regozijem-se, Minhas noivas,
pelo desafio que têm à sua frente! Pois se não
fosse um grande desafio, a vitória também não
seria tão grande. Mas o seu destino é ter uma
grande vitória, dar um poderoso grito de vitória
quando submeterem tudo de si a Mim integral-
mente.

Versículos bíblicos:
242. “Confessai as vossas culpas uns aos

outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos” (Tiago 5:16).
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243. E se o meu povo, a Família brasileira, que
se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a Minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então Eu ouvirei dos céus, e perdoarei
os seus pecados, e sararei a sua terra (2 Crôn.7:14).

244. “Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará
a vós. Lavai as mãos, pecadores; e, vós de du-
plo ânimo, purificai os corações. Senti as vos-
sas misérias, e lamentai e chorai; converta-se o
vosso riso em pranto, e o vosso gozo em triste-
za. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos
exaltará” (Tiago 4:8-10).

245. “Ainda que os vossos pecados sejam
como a escarlata, eles se tornarão brancos como
a neve; ainda que sejam vermelhos como o car-
mesim, se tornarão como a branca lã. Se
quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem des-
ta terra. Mas se recusardes, e fordes rebeldes,
sereis devorados à espada; porque a boca do
Senhor o disse” (Isa.1:18-20).

246. “E, na verdade, toda a correção, ao
presente, não parece ser de gozo, senão de tris-
teza, mas depois produz um fruto pacífico de
justiça nos exercitados por ela” (Heb.12:11).

247. “Em toda a angústia deles Ele foi an-
gustiado, e o anjo da Sua presença os salvou;
pelo Seu amor, e pela Sua compaixão Ele os re-
miu; e os tomou, e os conduziu todos os dias
da antiguidade” (Isa.63:9).

Promessas de encerramento
248. (Mamãe:)  E fechamos com o se-

guinte:

249. (Jesus fala:) Embora a batalha será
muito difícil, a vitória será ainda maior. Embo-
ra a noite pareça longa, o dia amanhecerá mais
brilhante do que nunca. Deste tempo de purga-
ção, purificação e renovação, Eu trarei frutos e
uma vitória tremendos, como este campo nunca
viu antes.

F
250. Eu farei uma nova coisa no Brasil, e

das cinzas da derrota brotará o Meu lírio do

campo, doce e forte, e dará sua beleza e fragrân-
cia a todos que lhe virem.

251. (Mamãe:) Louvado seja o Senhor!
Obrigada, Jesus! Aleluia! Nós Te amamos, Je-
sus! Obrigada, Senhor! (Línguas) Louvado seja,
querido Amor! Obrigada por Suas maravilho-
sas promessas. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor
- Seu amor eterno e infindável, que dura para
sempre. Obrigada, Senhor! Obrigada, Jesus!

¦
252. Querida Família, na mensagem de

introdução a esta BN, o nosso Bom Pastor os
instruiu a buscar seus próprios corações e ver
como as Suas Palavras se aplicam a vocês,  e
deixá-las mudar, fortalecer, limpar e purificá-los.
Por isso, gostaria de pedir que cada um de
vocês tomassem um tempo para levarem a se-
guinte pergunta ao Senhor e receberem os con-
selhos personalizados dEle:

Como é que a mensagem da Ma-
mãe para o Brasil se aplica a mim? De
quais pecados sou culpado e como pre-
ciso mudar? Senhor, agora eu sou res-
ponsável por estas coisas, então o que
quer que eu faça com essa verdade que
recebi? De que coisas preciso ser lim-
po? O que preciso renunciar? Tem al-
gum espírito me atormentando? De que
formas tenho aberto concessões ou de-
sobedecido? Por favor, me ajude a estar
aberto para receber todo e qualquer con-
selho, instrução ou correção que Você
tenha para mim.


