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Feliz Trigésimo Quinto Aniversário Família!
Maria

Feliz aniversário, querida Família! Este ano
      a Família comemora 35 anos de existên-
cia! — E devemos agradecer ao nosso maravi-
lhoso Marido por ter iniciado tudo isso, a Pa-
pai por sua fé e visão, e por estar disposto a
atender quando o Senhor o chamou, e a cada
um de vocês, revolucionários modernos e dis-
cípulos que compõem a nossa maravilhosa Fa-
mília e se dedicam cada dia a servir a Jesus e
aos outros! Nós temos muito pelo que estar
agradecidos e muito motivo de comemoração,
além de uma grande quantidade de bênçãos
pelas quais louvar o nosso grandioso e mara-
vilhoso Salvador e Amado!

2. Além de ser o trigésimo quinto aniver-
sário da Família, 2004 também marca o ani-
versário de dez anos da gloriosa formatura de
Papai, quando ele foi promovido ao seu traba-
lho de nos guiar, orientar e ajudar a partir do
plano celeste. Enquanto esteve neste mundo
Papai deu a vida pela Família, e desde 1994,
quando nosso Marido achou por bem levá-lo
para a sua nova missão no Céu, ele continua
se dedicando à Família, nos ajudando, orien-
tando e direcionando lá da sua posição privi-
legiada no Céu. Peter e eu estamos muito gra-
tos — como temos certeza que vocês também
estão — por Papai continuar tão ativo e de-
sempenhando um papel vital na liderança da
Família!

3. Papai nunca gostou de aceitar o mérito
por nada. Como sabem, ele sempre nos
direcionou ao Senhor, que, segundo ele dava
testemunho, é quem agia através dele. E depois de
louvar e agradecer ao Senhor por tudo, o que ele considerava mais importante era demonstrar
apreço aos outros e dar-lhes o mérito pelo que acontecia. Papai trabalhou e viveu assim neste
mundo, e não mudou desde que foi para o Céu. É típico do nosso amoroso Papai dar o mérito a
outros e demonstrar apreço, e este ano ele repetiu a dose. Para a comemoração do aniversário da
Família Ele nos deu uma pequena mensagem repleta de louvor e apreço ao nosso querido Amado
e também a cada um de vocês, querida Família!

4. Vou dar a palavra a Papai daqui a pouquinho, mas antes quero dizer que Peter e eu também
os amamos muito mesmo! Vocês são a nossa maravilhosa e preciosa Família! Acho que não passa
um dia sem que agradeçamos e louvemos o Senhor especificamente por vocês, pelo seu amor, fé,
dedicação, obediência, lealdade, perseverança e persistência. Assim como Papai dedicou sua
vida a vocês, para nós também é uma honra e um privilégio poder servi-los cada dia. E agora,
nesta ocasião, durante os dias de aniversário, queremos lhes enviar uma dose extra-especial de
amor e apreço através de nossas orações e louvores.
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Passe um tempinho de
“camisa verde” com o
seu próprio espírito,

perguntando a si mesmo
e ao Senhor como
está se saindo em

termos de discipulado.
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5. E neste período em que vocês estão apro-
veitando para descansar, se descontrair e rea-
bastecer, estamos clamando as chaves e pedin-
do a Jesus para que seja gratificante e especial
para cada um, e que Ele abençoe cada um de
vocês durante a comemoração do aniversário
da Família com o que precisam e mais desejam
neste momento. Nós os amamos e não seríamos
uma Família sem vocês!

Louvando o nosso Marido por tudo que
Ele já fez, está fazendo e ainda fará.

No imenso amor e cuidado que Ele nos dis-
pensa, Mamãe

✧
(Papai canta:)
Parabéns pra vocês
Nesta data querida,
Parabéns querida Família,
Parabéns pra vocês!

6. Amo vocês e estou cantando este para-
béns para todos vocês, sem exceção! Afinal de
contas, vocês são meus filhos e me orgulho de
todos! Estou agradecido por cada um e pelo
que lhes custou e continua custando serem
considerados filhos dEle e um dos meus. Foi
um ano e tanto, e sei que custou algo a cada um
este ano, mas o Senhor lhes têm reservadas gran-
des recompensas. São tão poucos que fazem o
que vocês fazem e que se dedicam a Ele com-
pletamente todos os dias. Vocês são realmente
ímpares. Cada um de vocês foi escolhido a dedo
dentre milhões de outras pessoas para servi-
rem o Senhor neste exército tão especial de pes-
soas chamadas para fora do mundo neste perí-
odo excepcional da História, que é a época com
a qual os profetas antigos costumavam sonhar!

7. Nada melhor do que um aniversário para
renovar o apreço pelas pessoas amadas ao seu
redor, e este aniversário não poderia ser dife-
rente. O Senhor e eu com certeza estamos mui-
to agradecidos por cada um de vocês, assim
como Mamãe e Peter também estão. Estamos
agradecidos pelo seu amor, por permanecerem
leais e dedicados à causa dEle, e principalmen-
te pelos sacrifícios que cada um tem tido que
fazer ao longo dos anos, inclusive neste último
ano, para continuar levando a sua cruz cada dia
e seguindo o Senhor.

8. O Senhor disse, em apreço a cada um de
vocês, que queria que este aniversário fosse
uma comemoração do nosso amor, do nosso
grande amor por Ele e uns pelos outros! Então

vamos louvar e comemorar esse amor! Vamos
comemorar o nosso amor pelo Senhor, o Seu
amor por nós e o nosso amor uns pelos outros,
pela nossa Família-Uma-Esposa! Vamos come-
morar o nosso amor pelo Senhor passando mais
tempo neste aniversário da Família amando-O e
fazendo amor com Ele no espírito! Vamos Lhe
demonstrar o quanto O amamos e voltar a Lhe
entregar nossos louvores, corações e espíritos
no início deste novo ano.

9. Vamos fazer com que este aniversário
seja memorável, dando ao Senhor nosso amor e
louvores, bem como nosso apreço sincero! Nos-
so Marido e o Seu Espírito habitam nos nossos
louvores e apreço, então sejam ativos no senti-
do de Lhe demonstrar apreço, ficando incitados,
ardorosos e empolgados a respeito dEle e do
Seu amor e desta maravilhosa Família na qual Ele
nos colocou! E depois demonstrem-Lhe como O
amam e Lhe dão valor ao amarem e demonstra-
rem apreço ao seu próximo — seus cônjuges,
seus irmãos! Aleluia! Obrigado, Senhor!

10. Essa é uma das coisas que o Senhor me
deu o desejo de lembrá-los neste aniversário.
— Nada novo, nenhuma revelação espiritual,
mas sim uma daquelas verdades básicas que
considero importante trazer à sua memória no
início deste novo ano. Acho que às vezes dei-
xamos a familiaridade nos impedir de ver o gran-
de bem com o qual fomos abençoados, que é o
fato de termos uns aos outros e fazermos parte
desta maravilhosa Família. Nós somos únicos!
Mas, que Deus nos ajude, ficamos acostuma-
dos e mimados.

11. Devido à rotina, às batalhas do cotidia-
no e pelo fato de vermos sempre os mesmos
rostos, é muito fácil deixarmos de ver o que
possuímos. Mas uma coisa posso lhes dizer:
Algumas pessoas que nos deixaram dão teste-
munho que sentem falta do amor e do convívio!
Até mesmo os que não admitem sentir falta de
muita coisa, admitem sentir falta da camarada-
gem no espírito, de uma comunicação profunda
e da força e vínculo que o Senhor nos deu no
espírito. Acreditem quando digo que não vão
encontrar tanto amor e compreensão como exis-
te entre os seus irmãos e irmãs em nenhum outro
lugar fora dos redis de David.

12. Acho que cada um de vocês pode dar
testemunho de um momento especial, ou talvez
de muitos momentos especiais ou ocasiões ao
longo dos anos, quando um irmão ou irmã o
amparou quando você precisou. Eles represen-
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taram Jesus para você e você percebeu e sentiu
isso. Vocês estão muito envolvidos pelo espírito
de Jesus em todos os aspectos — não só por
estarem cercados por irmãos amorosos, mas
pelo fato de tudo em suas vidas e Lares darem
testemunho do imenso amor de nosso Marido!
O Lar todo é um testemunho do amor e da pro-
vidência divinos, dos muitos milagres que o
Senhor realiza e de Sua proteção e cuidado in-
falíveis. E além de tudo, Ele abriu as janelas do
Céu e nos deu riquezas inumeráveis através da
Sua Palavra, bem como tesouros e dádivas inu-
meráveis do Espírito!

13. Quando param para pensar a respeito
de todas as bênçãos que o Senhor lhes dá, vêem
que realmente são incontáveis! As nossas bên-
çãos são infinitas, incomensuráveis,
incontáveis. Mas a minha pergunta para cada
um de vocês é a seguinte: Quanto tempo faz
desde que você parou um pouco para refletir,
com o Senhor, e realmente pensar em todas as
suas bênçãos, e em como seria a sua vida se
não tivesse essas coisas? E não estou me refe-
rindo a apenas contar as suas bênçãos de ma-
neira mecânica, mas realmente pensar em cada
uma, refletir no que tem, e em como seria a sua
vida sem elas.

14. Dizem que a cura para renovar o senti-
mento de gratidão pelo que se tem é imaginar
como se sentiria se tudo o que possui no mo-
mento lhe fosse subitamente tirado e depois de-
volvido. Ouso dizer que a maioria das pessoas já
não faz isso há um tempinho. Mas sabem, é quan-
do se deixa de pensar nessas simples verdades,
nessas coisas básicas e fundamentais, que se
fica acomodado e acostumado com o que tem, e
as coisas começam a se desequilibrar um pouco
na sua vida espiritual.

15. Eu quase diria que a familiaridade é
um pecado, porque é uma atitude muito perigo-
sa, espiritualmente falando. É inerente à natu-
reza humana pecaminosa, mas o Inimigo adora
usá-la entre os filhos do Senhor para eles fica-
rem indiferentes, egoístas, acomodados e con-
fortáveis no espírito, e tão acostumados com
as coisas espirituais, com as Palavras do Se-
nhor e até com Ele próprio, que começam a achar
que é tudo garantido.

16. Amados, é muito perigoso achar que as
coisas nos são garantidas, porque essa atitude
pode tornar os seus olhos espirituais insensí-
veis à guerra espiritual. Vocês ficam broncos es-
piritualmente, autoconfiantes, achando que está

tudo bem, petulantes, arrogantes, e passam a ter
uma perspectiva errada das situações. Coisas não
muito importantes começam a ter mais relevân-
cia do que deveriam, e as coisas realmente im-
portantes e de valor são minimizadas e deixadas
de lado. Que Deus nos ajude!

17. Logicamente, qualquer tipo de familia-
ridade tem seu potencial de perigo, quer seja
entre cônjuges ou irmãos, mas a familiaridade
espiritual com o Senhor e com as Suas Palavras
é ainda mais perigosa. E lembrem-se que a quem
muito foi dado — ou seja, a nós — muito lhe
será cobrado!

18. Então, se neste aniversário quiser dei-
xar o Senhor e eu felizes, prometa que vai pa-
rar e, em algum lugar sossegado e afastado de
tudo, vai refletir sobre a sua vida. Faça uma
avaliação, um balanço do seu coração e espírito
para ver se está realmente dando ao Senhor o
melhor que pode, se está se dedicando de corpo
e alma. Passe um tempinho de “camisa verde”
com o seu próprio espírito, perguntando a si
mesmo e ao Senhor como está se saindo em ter-
mos de discipulado e se por acaso ficou familiar
ou acomodado demais espiritualmente em algum
aspecto. Pode ser familiaridade com as pessoas
ao seu redor ou com as suas bênçãos, ou talvez
esteja acostumado demais com o Senhor e com
as Suas Palavras a ponto de não levar mais tão a
sério o que Ele diz ou as orientações que dá, e o
fruto dessa familiaridade ter se tornado a deso-
bediência.

19. Depois tome um tempinho para pen-
sar nos irmãos e irmãs com quem convive.
Olhe para eles com olhos de amor — com os
olhos do Senhor — e pense no que custou a
cada um fazer parte deste grandioso exército do
Tempo do Fim. Pense em tudo que tiveram que
sacrificar e que continuam sacrificando para con-
tinuarem servindo o Senhor com você.

20. Caso você seja da primeira geração,
talvez seja bom fazer uma retrospectiva e se
lembrar como você era feliz e como estava agra-
decido pela salvação, pela Família e a vida revo-
lucionária de fé e por ter ficado livre do Sistema.
Em que nível se encontra agora a sua
empolgação e fervor em relação ao Senhor, seu
apreço e sentimento de gratidão em compara-
ção àquela época? Se existe uma hora quando
eu os incentivaria a olhar para trás, é para recor-
darem da alegria da sua salvação e se lembra-
rem de onde vieram.

21. É claro que sempre vão ter o Senhor e a
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Palavra, mesmo que seja apenas o que memoriza-
ram, bem como os dons do Espírito, como as cha-
ves do Reino. Mas talvez nem sempre tenham a
bênção e a liberdade de viverem juntos em Lares
comunitários com tantos irmãos. Viver juntos com
liberdade de convívio como vocês podem fazer
agora, durante esta época de paz, é uma grande
bênção proveniente do Senhor e da qual talvez
não possam dispor nos dias tenebrosos por vir.
Portanto aproveitem ao máximo e valorizem isso!
Pode ser que no futuro não tenham tantas opor-
tunidades de convívio, e a união espiritual entre
vocês — que é uma força espiritual e uma arma
extremamente poderosa contra o Inimigo — terá
que ser mais forte do que nunca, e esta é a época
para fortalecerem esses vínculos de união como
uma Família!

22. Vocês só precisam perguntar a algum
irmão ou irmã que tenha sofrido perseguição
por sua fé, para ver como eles estão agradecidos
pela união e força que se obtém uns dos outros.
Eles poderão confirmar isso porque tiveram essa
experiência. Infelizmente, na maioria das vezes
as pessoas só percebem o verdadeiro valor de
algo quando o perdem. Que não seja dito o mes-
mo de vocês, filhos de David — que não deram
valor à grande força que temos na nossa união
com o Senhor e com o Seu amor. Amém?

23. (Papai ora:) Obrigado, querido Amor,
por estes Seus filhos. Eu Lhe agradeço pelos
milagres, pelas almas e pelas vitórias que reali-
zou através de cada um deles no último ano.
Nós Lhe damos toda a glória, louvor e honra!
Nós Lhe agradecemos por fazer de nós uma
Família e por nos dar algo pelo que viver! Mui-
to obrigado por nos tirar do mundo para fazer-
mos parte do Seu exército revolucionário do
Tempo do Fim!

24. Por favor, imbua em nós os dons e as
chaves de fé, coragem e forças renovadas, e a
determinação de lutar por Você custe o que cus-
tar! Nós Lhe pedimos que acenda novamente
no coração de cada um os fogos de revolução e
discipulado ao renovarem sua dedicação de vida
a Você neste ano que entra. Nós clamamos que
o poder das chaves se manifeste na vida de
cada um ao manejarem ativamente e utilizarem
essas poderosas armas espirituais que estão à
sua disposição! E clamo que, à medida que a
Família as utilizar, abalem o mundo por Você, e
que 2004 seja o melhor dentre todos os anos!
Aleluia! Obrigado, Senhor!

25. Amo vocês! Vocês são uma Família de
dar orgulho! Para mim é uma honra servir o nos-
so Rei, Salvador e Esposo junto com vocês. Sin-
to-me honrado em servir junto com pessoas tão
dedicadas a travar esta grande batalha e a per-
sistir na luta por mais um ano. O fator decisivo
para a vitória nesta batalha vai ser a sua dedica-
ção, dependência dEle, e o fato de clamarem as
chaves e utilizarem o poder delas!

26. Agora vamos comemorar o nosso amor,
amém? Só não se esqueçam de tomar um
tempinho para conversar com o Senhor de co-
ração para coração e deixarem-nO falar com
vocês! É muito importante que façam isso du-
rante esta ocasião. Amém? Muito obrigado por
O deixarem usá-los, e por deixarem-nO amar
outros através de vocês! Que Deus abençoe e
guarde todos vocês! (Fim da mensagem de
Papai.)

Resumo dos afazeres que constam naResumo dos afazeres que constam naResumo dos afazeres que constam naResumo dos afazeres que constam naResumo dos afazeres que constam na
mensagem de Papai:mensagem de Papai:mensagem de Papai:mensagem de Papai:mensagem de Papai:

Louvar e comemorar o fato de termos
Jesus, comemorar o amor dEle por vocês e o
seu amor pelos outros.

Passar tempo a mais amando o Se-
nhor. Dedique-Lhe louvores e entregue-Lhe o
seu coração e espírito dedicados.

Pergunte-se: Quanto tempo faz desde
que parei para refletir sossegadamente com
o Senhor e realmente pensar em todas as
minhas bênçãos e em como seria a minha
vida sem elas?

Pense em como se sentiria se tudo o
que possui no momento de repente lhe fosse
tirado e depois devolvido.

Faça um balanço do seu coração e es-
pírito para ver se está realmente fazendo o
melhor que pode para o Senhor e se dedican-
do de corpo e alma.

Pergunte-se e ao Senhor como você
está se saindo em termos de discipulado, e
se por acaso está acostumado ou acomo-
dado espiritualmente — quer com as pesso-
as ao seu redor, quer com as suas bênçãos,
com o Senhor ou com as Suas Palavras.

Ame os seus cônjuges e irmãos e lhes
demonstre apreço. Pense no que custou a
cada um fazer parte deste grandioso exército
do Tempo do Fim.

Converse com Jesus de coração e dei-
xe-O falar com você.      ■


