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Meus queridos, amados e fiéis colegas,

NESTA BN quero compartilhar com
vocês algumas pérolas que nosso
Marido nos deu. Acho que vão ser

um grande encorajamento para vocês e
ajudar e aliviar os seus fardos à medida
que virem as coisas mais com a perspec-
tiva dEle. É maravilhoso podermos estar
sempre crescendo, amadurecendo e en-
carando as coisas mais sob a perspectiva
celeste através de todo o conselho novo e
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o que precisa realizar.
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atual que Ele nos dá em profecia. Espero que
estes trechos de mensagens recebidos para
outros e por outros sejam uma bênção. Amo
vocês!

Com amor no nosso fiel Provedor e cons-
tante Companheiro,

Mamãe

Pressão vs. estresse
— Qual é a diferença?

(Oração de alguém que trabalha nos WS e a
resposta que o Senhor deu para ele — e para
você!)

2. (Pergunta:) Jesus, pelo visto as pres-
sões no meu serviço não estão diminuin-
do. O movimento é constante e as tarefas
são muitas, não só em questão de prazos,
investidas e projetos, mas principalmente
agora que também está acontecendo tanta
coisa no plano espiritual. E com tudo isso,
além das pressões normais do meu minis-
tério, dos prazos a cumprir e das minhas
responsabilidades no Lar, às vezes eu me
sinto avassalado pela situação.

3. Simplesmente sinto que, por mais
que eu faça, nunca vai ser suficiente. —
Nunca vou ser bom o suficiente nem vou
realizar o suficiente e nunca vou estar per-
to de Você tanto quanto deveria. Acho que
deveria estar sempre fazendo mais, reali-
zando mais e crescendo mais.

4. Deveríamos estar nos esforçando
para sermos melhores discípulos, para vi-
vermos mais na Palavra e passar mais tem-
po com Você, intercedendo em oração pe-
los outros, nos aproximando mais das
pessoas e ajudando o nosso Lar a se tornar
o que deveria. Deveríamos estar nos em-
penhando em cumprir o compromisso de
seguir a Revolução da Palavra e fazê-la
transparecer em tudo que fazemos. Além
de aprendermos a trabalhar mais junto
com nossos ajudantes espirituais, usarmos
mais profecia e aprendermos a utilizar as
chaves e as outras novas armas.

5. Só que sou de carne e osso, e às ve-
zes acho que é humanamente impossível
seguir tudo ou fazer tudo que acho que
tenho que fazer para cumprir com os meus

deveres tanto no meu ministério como no
Lar, além de todas as outras coisas que pre-
ciso fazer, e ainda ter tempo para cuidar de
todas as importantes questões espirituais.

6. Senhor, eu quero fazer tudo isso, que-
ro mesmo, só que é demais e até perco a
vontade de tentar, achando que nem vale a
pena, já que nunca vou conseguir mesmo.
Às vezes me sinto muito estressado e acho
que vou acabar tendo uma crise nervosa ou
desistindo, e sei que não é o que Você quer.
Então por favor, fale comigo e me mostre
como devo agir, ou qualquer outra coisa que
queira me dizer sobre a razão do estresse e
das pressões na minha vida.

7. (Jesus:) Meu querido, na realidade não
são os desafios que enfrenta no seu traba-
lho ou na vida por Mim que o fazem se sen-
tir assim às vezes. Não é por causa da sua
carga de trabalho e responsabilidades. O
problema não é a ética de trabalho dos WS,
o compromisso com a excelência nem os
relatórios de trabalho que você tem que fa-
zer cada dia. E decididamente a razão do seu
desgaste não é a Revolução da Palavra nem
a ênfase renovada nas coisas espirituais,
porque tudo isso foi determinado com base
em muita oração e conselhos justamente
para o seu próprio bem, para ajudá-lo. São
diretrizes e padrões que estabeleci para aju-
dá-lo a manter um equilíbrio correto na sua
vida, priorizar as coisas certas, ter as pers-
pectivas corretas e impedir que venha a se
desgastar e sinta vontade de desistir.

8. Você não se sente assim por Minha
causa nem por causa do que lhe peço para
fazer. Não sou Eu que estou exigindo tanto
de você a ponto de achar que cada segun-
do da sua vida está sendo monitorado e
julgado. Não sou Eu que estou lhe dizendo
que nunca vai ser bom o suficiente nem
produzir o suficiente. Com certeza a Mi-
nha meta e plano não é sobrecarregá-lo
dessa forma. O problema é a maneira como
você vive, a maneira como é tentado a en-
carar as coisas, suas atitudes erradas e o
modo de pensar errado no qual você cai
com tanta facilidade. Você tem mania de
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abordar as situações da forma errada, na
carne, na sua própria força, e acho melhor
parar logo e dar uma boa olhada em si
mesmo e nos seus hábitos de trabalho.
Depois, aprenda a abordar as coisas de
modo diferente, antes que seja tarde de-
mais, porque com certeza não vai poder
continuar agindo assim indefinidamente.

9. Não estou dizendo que essas coisas
são fruto da sua imaginação e que você não
tem um monte de serviço e coisas para
manter em dia ou que sua vida seja isenta
de pressões. É claro que as pressões exis-
tem, pois a vida é cheia disso e de desafios.
Mas uma certa pressãozinha não é ruim se
você lidar com ela devidamente. — Faz bem,
e às vezes, quando sei que é necessário e
que você agüenta, até permito que encare
mais do que só uma pressãozinha, e até pres-
sões de vários tipos simultaneamente.

10. Pressão não se apresenta apenas
em forma de trabalho e responsabilidades,
porque a vida é muito mais do que isso.
Então, como você vivenciou, algumas das
maiores pressões se definem em forma de
batalhas espirituais e lutas, ou de doenças
ou provações, quebrantamentos e lições.
Talvez seja difícil lidar com esse tipo de
coisa, mas lhe fazem bem, ou pelo menos
possuem o potencial para isso. Existe uma
boa razão para as diferentes pressões que
permito na sua vida e ministério, e são to-
das para o seu bem. Ocorrem com o pro-
pósito de ajudá-lo a expandir e crescer, e
para lhe ensinar muitas lições importan-
tes. E podem ajudá-lo a produzir mais e
dar mais fruto do que normalmente, se fi-
casse por conta própria e sem o incentivo
a mais do chutezinho no traseiro que são
as situações que lhe permito enfrentar.

11. Por outro lado, como já aprendeu,
certos tipos de pressão não lhe fazem bem
e são prejudiciais, podendo até matá-lo
caso lhes permita. O Meu jugo é suave e os
fardos que lhe peço para carregar são le-
ves. Mas se não são, caso esteja se sentin-
do desgastado, estressado e sobrecarrega-
do, então tem algo errado — ou na sua
maneira de agir ou na sua perspectiva.

12. A pressão pode lhe fazer bem ou
mal, dependendo de sua procedência, de
quem a exerce e de como você lida com ela.
Se uma certa pressãozinha positiva pode lhe
fazer bem, por outro lado o que você tem
sentido é muito mais do que isso, é um des-
gaste, um estresse. E estresse, por mínimo
que seja, nunca faz bem! É sempre ruim, e
sempre dá mau fruto. Enfraquece, atrapa-
lha, e no final vai impedi-lo de cumprir o
Meu desígnio na sua vida. Vai deixá-lo se
sentindo pessimamente mal, e depois você
vai começar a fazer os outros também se
sentirem mal. Estresse nunca é benéfico.
Nunca Me glorifica, absolutamente, e pro-
vém do Diabo. É o resultado direto de pres-
são errada, de motivação errada, de abor-
dagem errada ou, no mínimo de não se
lidar com as situações da maneira correta.

13. Sempre que se vir diante de um
desafio, prova ou dificuldade, ou de algum
outro tipo de pressão — que vá além do
que está acostumado a enfrentar ou caso
o incomode — desejo que essas coisas o
ajudem, não o prejudiquem. E elas o aju-
darão se você lidar com elas da maneira
certa. Se essas pressões e dificuldades a
mais o fizerem reconhecer melhor os seus
limites e fraquezas e como resultado o dei-
xarem mais fervoroso Comigo, mais depen-
dente de Mim e você se empenhar em tra-
balhar mais junto com outros, com as
armas espirituais, com as chaves e com os
ajudantes que supri para você, não vai de-
morar muito até o fator Romanos 2:28 ficar
evidente em cada situação.

14. É por isso que tenho falado tanto
com vocês sobre a Revolução da Palavra e
lhes dado mais discernimento do mundo
espiritual e da guerra que está sendo tra-
vada ao seu redor. Essas coisas não ocor-
rem com o propósito de devastá-lo, de dei-
xá-lo estressado e muito menos para
fazê-lo sentir vontade de desistir e nem
tentar. Ocorrem para ajudá-lo a crescer e
ficar mais forte no Meu Espírito.

15. Tive que aumentar a pressão para
fazer de você um obreiro mais capaz e au-
mentar a sua eficiência como discípulo e
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missionário, para tirá-lo da sua letargia
espiritual e das suas rotinas com um cha-
coalhão. Sei que as coisas ficam um tanto
desconfortáveis e talvez bem difíceis às
vezes, mas é para o seu bem.

16. Se, ao enfrentar exigências na sua
vida e trabalho (tanto as dificuldades roti-
neiras como as inesperadas), Me deixar
colocá-lo sob um pouco de pressão posi-
tiva, mas logo Me devolver a pressão, lan-
çando sobre Mim as suas ansiedades e
pedindo que Eu o unja e que o Meu Espíri-
to o ajude através do poder das chaves do
Céu, então poderei lhe dar o que for preci-
so para superar e ajudá-lo a realizar o tra-
balho, sem você ter que passar dos seus
limites, ficar sobrecarregado e estressado.
Sei que falar é fácil, mas fazer é que são
elas, pois exige disciplina. Mas, por outro
lado, disciplina é algo que você, como Meu
discípulo, deveria estar aprendendo a ter
— a disciplina de Me deixar possuí-lo ple-
namente em vez de agir na sua própria for-
ça, que é a tendência natural do ser huma-
no e o que arruína as pessoas.

17. Algumas pressões procedem de
Mim e outras não. As que provêm de outras
fontes não passam de expectativas irrealis-
tas que você assume por livre e espontânea
vontade. E às vezes, mesmo que Eu permita
as pressões por algum motivo, você não lida
com elas da maneira certa. Não se apóia em
Mim como deveria, não passa tempo Co-
migo nem Me deixa ajudá-lo a levar a carga
que sei que você consegue carregar, mas
apenas com a Minha ajuda. Daí surge um
imprevisto ou você começa a ter alguma
batalha e, em vez de agir como lhe pedi, cai
automaticamente no programa de “obras
próprias”, que na verdade é um programa
de “autodestruição”. Já vai logo arregaçan-
do as mangas e se esforçando, puxando,
empurrando para conseguir colocar a carga
nos ombros e ir em frente, aos trancos e
barrancos, por conta própria.

18. A sua motivação é sincera, só que o
seu modo de agir é errado, porque se es-
força o máximo possível para fazer as coi-
sas e fazê-las bem. Quer ser uma bênção e

sentir que está produzindo, por mais difí-
cil que pareça. E se convence, sinceramen-
te, que depois que terminar, depois que
retirar os impedimentos e obstáculos mai-
ores e cumprir as metas, depois que tiver
cuidado de todas as coisas importantes e
mais difíceis, aí vai parar e tomar um tem-
pinho Comigo e voltar a fazer as coisas “do
jeito certo”.

19. Em vez de recorrer imediatamente
a Mim logo no começo para ver qual a Mi-
nha perspectiva, deixa o Inimigo enganá-
lo e fazê-lo se sentir tão pressionado, tão
pessoalmente responsável, que acha que
não tem tempo para agir em oração como
sabe que deveria. E, como não pára para
lançar os seus cuidados sobre Mim e se
reabastecer com a Minha Palavra e as Mi-
nhas promessas que edificam a fé, essas
pequenas pressões vão aumentando, sen-
do ampliadas e ficando exageradas na sua
mente, até se tornarem uma fonte de frus-
tração e batalhas, e então você começa a se
sentir desgastado, depois desencorajado e,
por fim, avassalado. — Uma estratégia nada
boa. Para Mim isso é mais uma missão sui-
cida e não é de forma alguma a Minha con-
cepção de como se deve agir para vencer
uma batalha.

20. Quando trabalha assim, sem recor-
rer a Mim ou ouvir o que tenho a dizer e
sem tomar tempo para Me entregar os
seus fardos e preocupações, o Inimigo
aproveita e começa logo a enlamear tudo.
Ele começa a tirar as coisas de contexto e
exagerá-las na sua mente até que, quando
menos percebe, o seu trabalho e proble-
mas lhe parecem insuportáveis. Tudo, até
mesmo um montinho de nada, lhe parece
uma montanha enorme, muito maior e
mais difícil de ser escalado do que é na
realidade. E então começa a sentir como
se estivesse preso na areia movediça sem
conseguir sair do lugar, só se afundando
naquela lama. Isso é uma armadilha do
Diabo, é a Porta Verde! E se continuar as-
sim, vai acabar cavando a própria cova,
como aquela velha canção sobre o minei-
ro de carvão: “Dezesseis Toneladas”:
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Você recolhe dezesseis toneladas, e como fica?
Um dia mais velho e mais endividado.
São Pedro, não me chame agora, não posso

partir.
Dei minha alma de caução à loja da

companhia.

21. E, a propósito, a “loja da compa-
nhia” não é os WS nem a Família, mas sim
o Inimigo. É o Diabo que quer despejar
um grande peso sobre você e sobrecarre-
gá-lo. Ele quer deixá-lo totalmente apático
e infeliz, sugar toda a sua energia, inspira-
ção e forças, deixá-lo estressado, cansado
e ocupado demais para sequer passar um
tempo Comigo. Só que viver para Mim não
é nada disso. Para Mim viver assim é o in-
ferno! Esse modo de pensar é do Diabo.
Mas a culpa é sua, porque você fica dando
corda para ele e agindo como ele quer, da
maneira carnal e racional, em vez de agir
da Minha maneira.

22. Sempre que começa a se sentir so-
brecarregado e estressado, é porque de
alguma forma não tem Me obedecido ou
não está encarando os desafios e provas
da vida da maneira certa, ou não os está
abordando da maneira correta. Está, pou-
co a pouco, se tornando o seu pior inimigo
e, acredite ou não, a menos que aprenda a
agir diferentemente e da Minha maneira,
vai acabar ficando tão negativo sobre tudo
que ficará até ressentido do seu trabalho,
vocação, circunstâncias e até de dedicar sua
vida a Mim. E você vai acabar colocando a
culpa em Mim ou nos seus pastores e su-
pervisores por algo que, para começar, nem
nos dizia respeito.

23. É preciso existir uma certa pressão,
caso contrário não se produz muito. Mas
não desejo, não quero que você se sinta
pessimamente mal e não consiga seguir
adiante porque se sente sobrecarregado e
estressado. Eu te amo e preciso de você!
Você precisa aprender a lidar com a pres-
são da maneira certa, senão cada novo pro-
jeto ou desafio que enfrentar, cada prova
ou dificuldade que Eu permitir na sua vida
será mais um fator potencialmente “fatal”,

mais uma missão suicida, mais dezesseis
toneladas.

24. A Minha Palavra o ensina a “não se
cansar de fazer o bem”. Mas para agüentar
até o fim, você precisa aprender a correr
com paciência a carreira que lhe está pro-
posta. Se Me consultar a respeito de cada
situação, de cada coisa que lhe causa pres-
são, e Me deixar lhe mostrar como Eu vejo
os desafios que surgem, aprenderá a ter
mais controle sobre a sua vida — o Meu
controle sobre como se sente e é afetado
pelas situações. Se Me deixar falar com
você e lhe ensinar, aprenderá a avaliar tan-
to o seu comportamento quanto as pres-
sões que sofre, e poderá usá-las de forma
positiva e edificante para ajudá-lo a reali-
zar o que precisa.

25. Mas se não agir assim, se tentar
assumir o controle, vai acabar desfalecen-
do, ou explodindo ou implodindo. Não
importa o que aconteça, não vai ser bom,
porque se sentirá avassalado e perderá sua
vida, utilidade e, o que é pior, a sua alegria
e amor por Mim.

26. (Canal:) Tive uma visão de uma
sala de máquinas imensa, ou sala de gera-
dores, algo assim. Havia um monte de tu-
bos e dutos bem grandes, e geradores por
todos os lados. A minha impressão é que
muita energia estava sendo gerada e cana-
lizada a partir daquele local, sendo man-
dada pela tubulação para o resto da fábri-
ca, da comunidade ali perto ou seja lá para
onde fosse. Todas as conexões possuíam
equipamento de medição e válvulas para
ajustar e monitorar a pressão liberada.

27. Vi um homem de jaleco branco an-
dando pelo local com uma prancheta na
mão. Ele estava conferindo todos os apa-
relhos e se certificando de que as válvulas
estavam abertas o suficiente. Sempre que
começava a sair vapor ou seja lá o que for
que estava saindo dos aparelhos de medi-
ção e conexões, ele fazia alguns ajustes
para deixar tudo bem equilibrado.

28. Eu sentia que passava pelos tubos
uma quantidade imensa de pressão, e que
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essa era a energia que mantinha tudo em
funcionamento. Tudo estava bem, contan-
to que a pressão estivesse na medida exata
e as válvulas no nível certo.

29. Às vezes, dependendo da necessi-
dade, ele abria as válvulas e liberava um
pouco mais de pressão. Mas a minha im-
pressão é que era tudo feito metodicamen-
te, com cuidado e na hora certa, caso con-
trário podia se tornar perigoso e causar
uma explosão total do local.

30. (Jesus continua:) Sempre que se vir
diante de um desafio, batalha ou pressão
que Eu, por algum motivo, tenha permiti-
do na sua vida, é porque sei que tem con-
dições de lidar com a situação e que lhe
será benéfico de alguma forma. Posso aju-
dá-lo. Não precisa se sentir encurralado
nem sobrecarregado por isso. Por outro
lado não quero que fique se sentindo com-
pletamente desgraçado e incapacitado de
seguir adiante devido a tanto estresse e
carga. Eu te amo e preciso de você!

31. Você não pode permitir estresse na
sua vida ou ministério nem por um minu-
to que seja. Você é precioso demais para
esse tipo de situação. É importante para
mim e preciso que cuide de si mesmo. Você
precisa aprender a colocar nas Minhas
mãos as pressões e desafios que enfrenta
e Me deixar lhe mostrar como lidar com
eles, como usufruir deles sem deixá-los
usarem-no e abusarem de você.

32. É possível administrar — e bem —
qualquer pressão na sua vida, se for pro-
veniente de Mim e se colocá-la sob os Meus
cuidados. Lance os seus cuidados sobre
Mim, porque cuido de você, e também Me
interesso em saber como você está se sen-
tindo. Afinal de contas, é da minha conta.
Portanto, coloque tudo nas Minhas mãos
— cada fonte de pressão ou frustração. Lan-
ce sobre Mim todas as pressões do seu
ministério, do seu trabalho e da sua vida e
serviço, bem como qualquer estresse a mais
resultante do relacionamento com as pes-
soas com quem mora e trabalha. Coloque
tudo aos Meus pés; leve o Meu jugo e o

ajudarei a voltar a desfrutar da vida e do
seu trabalho, a crescer e aprender o que for
preciso, realizando assim o necessário, sem
xilique, estresse e sem ficar sobrecarrega-
do. (Fim da mensagem de Jesus.)

De carbono a diamante
33. (Jesus:) Você se recorda de uma his-

tória sobre como uma massa feia e negra
de carbono pode se transformar num lin-
do e cristalino diamante se sofrer pressão
suficiente? Talvez o ajude pensar nisso de
vez em quando se estiver se sentindo um
pouco pressionado. Imagine-se como os
átomos de carbono no processo de trans-
formação. A pressão de suas muitas res-
ponsabilidades e o “reajustamento” que
você está sofrendo devido a tudo que es-
tou fazendo na sua vida não são para es-
magá-lo, mas sim transformá-lo em algo
muito lindo e especial.

34. Pense, por exemplo, em Pandita
Ramabai. Quando ela se sentiu chamada a
se dedicar o máximo possível para levar o
Meu amor ao seu povo, estando inclusive
disposta a viver sua vida ao dobro em ape-
nas metade do tempo, foi muita pressão.
Mas foi Eu que lhe dei aquele fardo e jugo.
Eu coloquei no coração dela aquele dese-
jo e ela aquiesceu ao que lhe pedi. Tomou
a sua cruz e a carregou com alegria. Mas,
como ela tinha a motivação e os desejos
corretos, e agiu da maneira correta, pude
agir através dela, sem ela se sentir sobre-
carregada ou infeliz com a situação. Aquilo
pesou nela, é verdade, mas era o fardo que
Eu lhe dera, e a ajudei a carregá-lo. Como
aquilo era o que Eu queria para ela e obra
Minha, ela teve condições de queimar a
vela nas duas pontas, sem se sobrecarre-
gar ou ficar desgastada cedo demais. Isso
é um exemplo de pressão boa em compa-
ração com estresse e obras próprias. Mui-
to depende da sua motivação e do espírito
no qual age, e também de como aborda as
situações.

35. O apóstolo Paulo foi um outro
exemplo de viver com o tipo certo de pres-
são. Ele teve uma vida longa e produtiva,
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sob pressão praticamente constante. Quan-
do ele disse, “Pois me é imposta esta obri-
gação; e ai de mim se não anunciar o Evan-
gelho”, ele obviamente estava se sentindo
bem pressionado no espírito. O seu desejo
de evangelizar o mundo às vezes era um
grande peso para ele. Por causa da sua so-
berana vocação, Paulo muitas vezes viveu
de forma bem desconfortável e sacrifica-
da, até mesmo sofrendo dor e privação.
Mas era uma pressão boa, uma dor boa,
porque vinham de Mim, não era uma dor
ou estresse ruim. Paulo estava disposto a
suportar as aflições como um soldado da
cruz, e como aprendeu a lançar os seus
cuidados sobre Mim, pude lhe dar toda a
graça e forças que precisou para prosse-
guir, até ele finalmente terminar a sua car-
reira e ganhar o prêmio. Ele não teve uma
crise nervosa nem ficou estressado. No
entanto, jamais teria conseguido suportar
tudo aquilo com sua própria força. Ele teve
que se apoiar totalmente em Mim e Me
permitir posse total.

36. Existem exemplos incontáveis re-
gistrados na história de pessoas que Me
permitiram aplicar todo o tipo de pressão
em suas vidas até o dia de sua morte —
pressão suficiente para mantê-las em mo-
vimento, crescendo e mudando, sem se
acomodarem; pressão suficiente na medi-
da certa para transformá-las de uma mas-
sa de rocha inútil em lindos diamantes de
poeira cintilando bem forte para Mim.

37. Quando se trata da sua importante
vocação e missão na vida, quero que sinta
uma certa pressão. Preciso que você esteja
disposto a Me entregar a sua vida, como
fizeram Pandita Ramabai e o apóstolo Pau-
lo, Joana d’Arc, C.T. Studd*, David Livings-
tone e muitos outros. Sei que é bastante
pressão, mas é com um bom propósito, é
pressão divina, e você precisa disso. *(Obs.:
Veja o resumo do livro C.T. Studd: Cricketer
and Pioneer [C.T. Studd: Jogador de Críque-
te e Pioneiro] na seção “Overflow” do site
só para membros em inglês.)

38. Oro para que você tenha sempre o
desejo ardente de fazer o que for preciso

para levar o Meu amor ao mundo. É um
trabalho imenso, a seara é grande e os
obreiros são poucos, então você não pode
se dar ao luxo de pensar em se acomodar,
ficar confortável e se esquecer quem você
é e para o que Eu o chamei.

39. Lembre-se sempre da razão por
que você está aí e como a sua vocação e
vida são importantes para Mim. Jamais fi-
que satisfeito fazendo apenas o mínimo.
Expanda os seus horizontes e almeje cons-
tantemente as estrelas. Meu querido, o céu
é o limite! E esse ditado pode se aplicar a
você também, quer se sinta capaz de atin-
gi-lo quer não. Mas você precisa continuar
olhando para o alto, para Mim, para con-
seguir ver as estrelas. Não pode ficar preso
olhando para o trabalho maçante de cada
dia, para o peso de tudo o que tem que
fazer e em autocomiseração pelas dificul-
dades que enfrenta na vida em geral. Se
pensar bem em como a sua vida seria se
não Me conhecesse, verá que ela não é tão
difícil assim. Você tem uma vida maravi-
lhosa e pela qual vale a pena morrer!

40. Então lembre-se que pressão pode
fazer bem e que não precisa prejudicá-lo,
mas pode ajudá-lo. Você tem capacidade
para fazer muito mais do que pensa, não
da maneira como tem vivido e trabalhado,
agindo tanto na sua própria força, mas se
aprender a Me deixar viver e agir mais ple-
namente através de você. Você precisa
aprender esta lição, caso contrário não vai
durar muito e jamais se tornará o opera-
dor de milagres que o estou chamando
para ser nesta era de maiores obras.

41. Sei que é difícil entender este prin-
cípio espiritual. Você quer, mas simples-
mente não consegue assimilar ou enten-
der como deve agir. Mas se quer mesmo se
dedicar totalmente a Mim e continuar re-
correndo a Mim humilde e fervorosamen-
te sobre a questão, clamando o poder das
chaves e a ajuda que lhe prometi, continu-
arei transformando a sua vida e transfor-
mando-o de uma massa cansada de carne
e argila no lindo diamante que foi destina-
do a ser. (Fim da mensagem de Jesus.)



8

Faça o que pode e confie
em Mim quanto ao resto

42. (Jesus:) Quando há muito a fazer e
tão poucas pessoas para trabalhar, é pre-
ciso confiar que Eu estou permitindo que
seja feito o que é mais importante. É ver-
dade, a sua lista de afazeres é enorme, mas
não deveria se sentir pressionado. Apenas
trabalhe fielmente cada hora, fazendo o
que pode e confiando em Mim quanto ao
resto. Ver todo o trabalho que há para ser
feito deveria servir para motivá-lo, nunca
sobrecarregá-lo. Quando o trabalho é mui-
to você pode considerar isso um desafio,
não razão para se sentir avassalado.

43. Lance cada peso sobre Mim. Colo-
que tudo nas Minhas mãos neste momen-
to, todo o trabalho e os seus pensamentos,
e peça-Me para ajudá-lo a atravessar o dia
bem. Eu posso e o farei, e você não vai só
sobreviver a esse dia, mas o terminará se
sentindo gratificado, sabendo que fez o
melhor que podia e as coisas mais impor-
tantes. (Fim da mensagem de Jesus.)

Apóie-me mais em Mim
(Recebido por um dos pastores de um Lar
dos WS que ia ter que substituir os outros
membros da sua equipe que estavam via-
jando:)

44. (Jesus:) Durante esse tempo que
eles [os membros da sua equipe] estão
fora, vai acontecer muita coisa, muitas coi-
sas pelas quais você vai ter que assumir a
responsabilidade em algum sentido. Você
não pode nem deveria ignorar as coisas e
fingir que não tem nada a ver com elas,
porque tem, já que é esse o seu trabalho.
No entanto, durante esse período quando
vai ter que arcar com mais responsabilida-
des do que o normal, seria bom se seguis-
se o conselho de muitos homens grandio-
sos de Deus que viveram antes de você e
que, no decorrer de seu serviço a Mim,
aprenderam o segredo para uma lideran-
ça eficiente.

45. A sua prioridade principal durante
essas semanas deveria ser se aproximar
mais de Mim e passar ainda mais tempo

Comigo do que faria normalmente. Como
há tanto para se fazer e tanta coisa aconte-
cendo no plano espiritual, vou esperar que
você dê o exemplo de se apoiar mais em
Mim, de confiar em Mim, de passar mo-
mentos Comigo Me louvando, amando,
desfrutando da Minha companhia e se en-
tregando a Mim de forma mais plena, não
tentando cuidar de mais coisas na sua pró-
pria força ou se esforçando para fazer mais
e resolver mais.

46. Quando, devido às circunstâncias,
você precisa assumir mais responsabilida-
de ou uma carga maior de trabalho, a sua
primeira e maior responsabilidade conti-
nua sendo o seu relacionamento Comigo.
Essa ainda é a prioridade e nada deveria
mudar nesse sentido. Do jeito que as coi-
sas estão você já trabalha bastante dia e
noite com as suas responsabilidades nor-
mais, e não pode nem deveria tentar tra-
balhar mais duro nem por mais tempo.
Não deveria tentar fazer mais ou assumir
mais do que o normal.

47. Então, nas próximas semanas, nada
deveria mudar nesse sentido, apesar de
que talvez tenha mais a fazer do que nor-
malmente tem. Na verdade, se mudar al-
guma coisa deveria ser no sentido de se
dedicar mais a Mim, de pensar mais em
Mim, e não menos. A sua maior responsa-
bilidade ainda é para Comigo, e as suas
prioridades na vida deveriam continuar
iguais.

48. Em vez de se esforçar mais na carne,
apóie-se mais em Mim, e se for fazer algo a
mais, esforce-se para ter momentos mais
especiais do que o normal Comigo, e então
verá e sentirá a preparação no espírito que
mais precisa para o que está por vir.

49. Não perca nenhum compromisso
Comigo. Continue tendo os seus momen-
tos na Palavra e as suas conferências Co-
migo. Não tente incluir mais atividades no
seu dia. Vá devagar, até mais do que o nor-
mal, não forçosamente no plano físico, mas
siga mais compassadamente e com mais
determinação e conexão no espírito. Não
deixe nada nem ninguém apressá-lo, pres-
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sioná-lo ou forçá-lo, quer devido a necessi-
dades das pessoas ou do Lar.

50. Certifique-se de ouvir o que Eu te-
nho a dizer sobre suas prioridades. Se você
se concentrar nas coisas principais e confi-
ar que vou cuidar do resto, tudo será bem
cuidado sem você sentir que está carregan-
do uma carga mais pesada ou sofrendo
mais pressão do que o normal.

51. Dependendo da sua atitude, assu-
mir mais responsabilidades é uma faca de
dois gumes. Se agir da maneira certa, as-
sumindo mais responsabilidade no espí-
rito em vez de na carne, pode ajudá-lo a
crescer e se expandir. Ter mais responsabi-
lidades pode ajudar a torná-lo mais efici-
ente, fazendo-o se aproximar mais de Mim
e se apoiar mais em Mim. Se, porém, você
não agir da maneira certa, caso tente dar
mais duro na carne e lidar com as situa-
ções com a sua própria força, não vai ama-
durecer no espírito, mas sim definhar. A sua
fé diminuirá e você se esgotará, impedin-
do-o inclusive de ser útil para Mim.

52. Só porque vai ter mais coisas para
fazer não significa que o seu crescimento
espiritual, treinamento e preparação te-
nham que ficar em segundo plano duran-
te este período. Absolutamente. Tudo faz
parte da preparação. Vou usar as próximas
semanas para fazê-lo amadurecer no espí-
rito e elevá-lo a um nível mais alto de ma-
turidade espiritual. Pelo menos é o Meu
plano e o que poderei fazer se você cola-
borar e fizer a sua parte, esforçando-se para
ter uma conexão mais forte Comigo. (Fim
da mensagem de Jesus.)

Siga o ritmo de Deus
53. (Mamãe:) Este é um pequeno bi-

lhete e mensagem do Senhor que enviei
recentemente a todas as unidades dos WS,
já que estavam num período mais movi-
mentado do que o normal, com prazos cur-
tos em muitos departamentos, e muita gen-
te se sentindo pressionada ou um pouco
estressada. Achei que gostariam de lê-lo e
se beneficiar dele também, não importa
qual o seu ministério ou carga de trabalho.

Para cada um de vocês, meus queridos,
54. Amo cada um de vocês, e estou

orando por vocês neste período tão ocu-
pado, clamando as chaves de eficiência,
concentração e força do pensamento ce-
leste para todos!

55. Sei que quando as coisas ficam
muito movimentadas como no momento,
a tentação é nos sentirmos pressionados
ou estressados, e às vezes é uma luta lan-
çar os nossos cuidados sobre o Senhor.
Então perguntei ao nosso querido Marido
se Ele poderia nos dar um encorajamento
e conselho durante esse período, e Ele deu!
Deu uma mensagem tanto útil quanto ins-
piradora.

Com amor, Mamãe

56. P.S. Estou enviando esta mensagem
a todos, pois senti que o conselho era bom
para qualquer um que em algum momen-
to se sinta sob pressão, seja qual for a ra-
zão. Então, mesmo que não esteja se sen-
tindo assim no momento, pode dar graças
a Deus por isso e reservar estas lições para
um outro momento quando talvez precise
deste conselho. Amo vocês.

57. (Jesus:) Minhas queridas noivas, há
muito a fazer e pouco tempo para cumpri-
rem esse prazo que já está tão em cima da
hora e não pode ser alterado, mas não co-
loquem os fardos sobre os seus próprios
ombros. Não precisam fazer isso, porque
estou ao seu lado para ajudá-los, levar a
sua carga, ungi-los e lhes dar a Minha sa-
bedoria e poder sobrenatural.

58. O problema com essa questão de
assumirem a carga de trabalho sozinhos, é
que, além de criar um estresse e pressão
desnecessários, talvez acabem fazendo o
que vocês pensam ser mais importante e
deixando de fazer o que Eu sei que é mais
importante. Entendam bem, num momen-
to assim vocês só têm condições de fazer
“X” fisicamente, já que a carga é maior do
que conseguem carregar. Então, para sa-
berem quais são as suas prioridades e fa-
zerem primeiro o que deve ser feito primei-
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ro, e o que é mais essencial no tempo que
possuem, precisam se apoiar em Mim e Me
consultar à medida que vão trabalhando.
Se não for assim, correm o risco não só de
terem uma crise nervosa e sofrerem estres-
se e pressão desnecessários, mas também
de esquecerem algumas coisas ou não con-
seguirem encaixar o que Eu sei que é mais
importante, por ficarem se cansando na car-
ne para fazerem o que vocês acham que é
mais importante.

59. Em ocasiões assim existe a tenta-
ção de se trabalhar ininterruptamente! Afi-
nal de contas, o tempo é curto e o trabalho
é muito. Lembrem-se, porém, que quanto
mais atarefados estiverem, mais importan-
te se torna passarem tempo Comigo. Na
sua situação isso nem sempre significa que
precisam de mais horas na Palavra ou
orando e Me ouvindo em profecia — ape-
sar de que às vezes Eu lhes peça isso. Mas
significa que deveriam estar mais concen-
trados em Mim durante o seu trabalho e se
certificando de dar prioridade ao que é pri-
oritário e ter metas bem definidas de acor-
do com o que Eu quero, e um horário sin-
cronizado com a Minha vontade. Para
fazerem isso não precisam de mais tempo,
apenas de mais força do pensamento ce-
leste, de mais posse total, de invocarem
mais as chaves, de se concentrarem mais
no poder do Meu Espírito em vez de na
sua própria força e poder.

60. Eu prometo que os ajudarei e un-
girei, à medida que se apoiarem em Mim,
recorrerem a Mim e Me ouvirem quanto
ao seu trabalho, colocando as coisas em
ordem no seu preparativo para o “prazo”,
para o dia “D” que já está em cima. Se de-
penderem de Mim e fizerem o trabalho
como desejo, dando prioridade ao que
considero prioritário, de acordo com o
Meu plano, não chegarão ao fim do prazo
com os nervos em frangalhos. Terão per-
feita paz, sabendo que fizeram o que podi-
am, e plena confiança de que vou cuidar
do que vocês não tiveram condições de
fazer.

61. Minhas queridas noivas, quando

há muito a fazer a sua ligação Comigo, de-
pendência de Mim e fé são testadas ao
máximo. A natureza do homem é se apoi-
ar no braço da carne e tentar fazer tudo
por conta própria sem Me entregar o far-
do. Lembrem-se, porém, que no espírito,
quando lançam sobre Mim os seus far-
dos, Eu alivio a sua carga, e quando le-
vam o Meu jugo Eu facilito as coisas para
vocês e elas ficam suportáveis. O seu far-
do não vai desaparecer e o jugo não vai
ficar mais simples, mas a carga vai ficar
mais leve e o jugo mais fácil de carregar
se estiverem lançando as suas ansieda-
des, cargas e afazeres nos Meus ombros e
agindo do Meu jeito.

62. Os Meus ombros são largos o sufi-
ciente para carregarem qualquer fardo, e
quanto mais pesado ele for, mais força Eu
tenho para levá-lo. Eu tenho habilidade
suficiente para cuidar de qualquer tarefa, e
quanto mais complexa e difícil ela for, mais
o Meu poder se manifestará. Eu tenho um
tempo perfeito para tudo, e se agirem do
Meu jeito e assumirem os serviços de acor-
do com as prioridades que Eu determinei,
alcançarão grande êxito e verão que fize-
ram o melhor que podiam, realizaram tudo
o que era fisicamente possível com a Mi-
nha unção, e então poderão confiar em
Mim quanto ao resto.

63. Eu lhes dou muito serviço não por-
que espero que façam tudo agora, mas
para que aprendam a depender de Mim e
seguir o Meu plano no meio de tudo o que
têm a fazer. O segredo para não se senti-
rem sob pressão ou ficarem estressados é
justamente saberem desde o início que não
vão conseguir fazer tudo, mas que se con-
cluírem o que Eu quero e agirem com a
Minha força e poder e não os seus, é só o
que espero, e conquistarão uma vitória
maravilhosa.

64. Então, Meus amores, sigam o Meu
ritmo e lhes darei a graça e o tempo para
tudo que precisa ser feito. E lembrem-se
que isso não é cada coisinha que precisa
ser feita, mas apenas o que Eu sei que pre-
cisa ser feito agora. Invoquem as chaves
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para revestirem-se da Minha mente, dos
Meus pensamentos, da força do pensamen-
to celeste, do Meu senso de prioridades e
da paz que dou, a qual os elevará acima de
todo o estresse e pressão, e os colocará na
posição para saberem a Minha vontade,
onde o Meu plano fica bem claro, onde se-
guem as Minhas prioridades e recebem a
Minha força e poder. (Fim da mensagem de
Jesus.)

Use suas batalhas para
impulsioná-lo adiante!

65. (Jesus:) As batalhas continuarão,
mas se lutar para superar cada uma ficará
mais forte, tanto no espírito como no po-
der que as novas armas concedem.

66. Se ficar desencorajado consigo
mesmo ou achar que não está progredin-
do, veja até onde você chegou. Pense em
como você era há alguns anos e se compa-
re positivamente com o que é hoje. Eu já
lhe apresentei muitos desafios nos últimos
anos, os quais o fortaleceram, amadurece-
ram e lhe deram grandes alegrias. E mes-
mo que hoje ainda sinta que tem muito
chão pela frente, veja até onde Eu já o trou-
xe, e isso lhe dará fé para o futuro.

67. É claro que você não “alcançou”,
mas isso, Meu amor, jamais acontecerá.
Aprender, crescer e progredir é um proces-
so sem fim. É assim que a sua vida conti-
nuará sendo na Terra — cheia de desafios
e oportunidades para você se expandir e
adquirir mais força espiritual. Então, num
certo sentido é bom achar que ainda tem
muito chão pela frente, visto que é um de-
safio que o impulsiona. Não deveria desa-
nimá-lo, porque esse sentimento só o de-
tém e evita que progrida.

68. O desencorajamento é como uma
parede bem alta que o faz parar e achar
que não dá para seguir adiante. É como
uma areia movediça que o mantém para-
do no tempo, afundando nas mentiras do
Inimigo. É por isso que você precisa lutar
contra o desencorajamento com as chaves
de fé — fé em Mim, fé para fazer a Minha
vontade e até fé em si mesmo, de que pos-

so e o usarei apesar de seus pontos fracos e
incapacidades. Meu amor, este ano quero
que aprenda que a Minha capacidade sem-
pre superará as suas incapacidades, a Mi-
nha força sempre será superior à sua e o
Meu poder está sempre disponível, mes-
mo quando você se sente como uma bate-
ria descarregada ou um carro sem combus-
tível.

69. Não importa como se sinta, por
mais fraco que seja, por mais falhas que
tenha ou erros que cometa regularmente,
você nunca está além do ponto de ser aju-
dado pelo Meu poder e Minhas chaves.
Nunca deixe o desencorajamento empur-
rá-lo para baixo e para trás colocando-o
numa posição em que Eu não possa usá-
lo tanto quanto gostaria. Sempre lute con-
tra isso, Meu amor! Pule no balão de ar
quente cheio de poder para superar e ven-
cer, ou pegue as asas do Meu Espírito e
deixe-Me elevá-lo acima de cada obstácu-
lo! Você só é um fracasso, ou inútil ou ina-
dequado, caso se considere assim. Mas se
recusar-se a pensar dessa forma e pensar
em termos do Meu poder, não existe limite
para o que poderei fazer através de você.

70. É mesmo, Meu amor, quero fazer
mais através de você, usá-lo de formas
grandiosas, mas é preciso passar por bata-
lhas para você chegar ao ponto que preci-
so que esteja. Então alegre-se nessas coi-
sas, sabendo que são métodos e meios de
transportá-lo para onde desejo que esteja,
não ao destino final, ao ponto de “chega-
da”, mas ao ponto em que está constante-
mente progredindo.

71. Imagine-se trilhando um caminho
para Mim. Quando está indo fielmente e
progredindo sem muitas batalhas, vai para
a frente e a luta é mínima. Mas quando sur-
gem as batalhas, elas são como veículos
que o impulsionam adiante em maior ve-
locidade. Então pule para dentro delas e
aproveite ao máximo a viagem! Tire o má-
ximo proveito de cada batalha e provação
para adquirir toda a experiência e cresci-
mento espiritual possíveis, e você irá bem
longe. E depois que a batalha terminar,
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continue andando para a frente, dando pas-
sos para Mim, até Eu enviar o próximo veí-
culo com batalhas que o impulsionará adi-
ante novamente. Veja bem, Meu amor, se
considerar as batalhas sob uma ótica posi-
tiva, vai conseguir Me agradecer e louvar
por elas, e realmente ficar ansioso para ver
aonde o levarão no caminho espiritual da
sua vida. (Fim da mensagem de Jesus.)

Equilibrar trabalho
e prioridades de sua família

72. (Mamãe:) Esta próxima mensagem
foi recebida em resposta à pergunta de um
dos nossos queridos COs que estava pas-
sando por algo que muitas pessoas em
posição de liderança ou de responsabili-
dades enfrentam constantemente. Esta
pessoa estava dividida entre duas coisas
importantes. Uma envolvia negócios da
Família e outra a sua família pessoal. A
questão era ver o que era mais importante
naquele momento e do que ele deveria
cuidar. Obviamente não dava para estar em
dois lugares ao mesmo tempo, e as duas
coisas pareciam ser bem importantes.

73. Você não precisa ser um CO para
enfrentar esse tipo de decisão, já que to-
dos nós as enfrentamos regularmente. E
com freqüência a decisão certa não é mui-
to óbvia. Normalmente é uma questão de
fé pessoal, do tempo certo, e de ter convic-
ção e sabedoria para decidir o que é mais
importante no momento, etc. É maravilho-
so saber que nesses momentos podemos
sempre consultar nosso amoroso Marido
em busca de Seu sábio conselho.

74. Segue-se alguns conselhos gerais
que Ele nos deu e que nos ajudam a saber
como encarar tais situações. Por favor, não
usem isto como um manual para calcula-
rem como devem agir numa situação pes-
soal. Consultem o Senhor e Ele lhes dirá,
além de consolá-los acerca daquilo que
não vão conseguir fazer naquele momen-
to. Não importa o que façam, não deixem o
Inimigo condená-los. Ajam de acordo com
a instrução do Senhor em plena fé, saben-
do que Ele cuidará do resto. É óbvio que

não conseguem fazer tudo, e se realmente
estiverem dispostos a deixar Jesus decidir,
Ele lhes mostrará o que é melhor em cada
situação e cuidará das outras necessida-
des durante a sua ausência. Como Papai
sempre disse, “os ombros dEle são largos
o suficiente para carregar qualquer fardo”.
Obrigada, Senhor!

75. (Jesus:) Decidir se deve dar priori-
dade à sua situação familiar ou ao Meu
Reino é uma questão de pesar os prós e os
contras, o que é mais importante dentro
do que Eu lhe mostrar.

76. O que você tem a perder? O que a
Família no geral tem a perder? Será que
essa perda pode ser recuperada depois, ou
este é o único momento para você agir nes-
se sentido?

77. Esta questão não é preto no bran-
co, porque na maioria dos casos alguém
vai sair perdendo um pouco, alguém vai
ter que sacrificar. O que é necessário para
uma dada situação e o que a solucionaria
talvez não seja o mesmo para todas as ou-
tras situações. É uma decisão, e quase sem-
pre envolverá um certo sacrifício. Significa
que nem todos vão ganhar o que querem
ou o que precisam de você na ocasião. Mas
algo importante a colocar na balança é se
essa situação é tão importante, e de conse-
qüências tão amplas que você não tem
condições de deixar de cuidar dela e fazer
o melhor que pode nesse sentido.

78. Sempre haverá necessidades, por-
que você vive cercado delas, quer sejam
relacionadas à Família maior e à vocação
que lhe dei de servi-la, quer à sua vida pes-
soal e família. É importante também se
lembrar que só porque existe uma neces-
sidade você não deveria automaticamente
presumir que precisa cuidar dela pessoal-
mente. Talvez deva, talvez não. Peça-Me
para lhe mostrar e explicar o Meu raciocí-
nio, porque isso retirará de você qualquer
sentimento de culpa ou preocupação, e o
deixará tranqüilo, sabendo que está na
Minha vontade e fazendo a coisa certa.

79.  Quando se trata de questões fami-
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liares que podem pesar no seu coração, não
as deixe passar sem antes Me perguntar
especificamente o que quero que você faça.
Sei para o que você tem fé e abrirei o cami-
nho com base nisso.

80. Muitas vezes não existe uma deci-
são “certa” ou uma “errada”, porque Eu lhe
dou duas opções “boas”. Mas algumas de-
cisões seriam melhores do que outras, e
isso você pode determinar se aconselhan-
do, orando e Me ouvindo. Pode Me fazer
várias perguntas cujas respostas vão ori-
entá-lo quanto à Minha vontade, para você
saber qual a melhor decisão. Eu lhe darei
medidas e conselhos claros a tomar para
se sentir em paz na certeza de que está na
Minha vontade.

81. A respeito da sua família, pergun-
te-Me coisas como:

O que eles precisam e qual a melhor
maneira de eu suprir isso?
O tempo e a atenção que vou lhes dis-
pensar vai produzir o fruto necessário?
Este é o melhor momento para inves-
tir esse tempo e atenção para lhes dar
as soluções que precisam?
Existe algum ponto negativo do qual
eu deveria estar ciente, e caso haja, qual
é a Sua solução?
Será que estou sendo influenciado de-
mais pela preocupação, por sentimen-
tos de culpa ou por achar que falhei
como pai/mãe? Se os meus sentimen-
tos estiverem fora de perspectiva, por
favor me mostre qual a Sua vontade e
como ver a situação sob a Sua ótica.
Ajude-me a tomar uma decisão com
base no Seu conselho, sem me sentir
culpado ou temeroso.
Se eu não cuidar agora da minha famí-
lia de alguma maneira, isso por acaso
acarretará conseqüências negativas
graves o bastante que venha a ser uma
vergonha para o trabalho ou cause uma
situação difícil, ou ferirá a fé deles e
prejudicará irremediavelmente o ser-
viço deles a Você?
Será que a solução é eu fazer algo,
como por exemplo, visitar, me comu-

nicar, etc., ou Você quer me mostrar uma
outra solução?
A minha presença é o que eles mais
precisam, é a única coisa que os ajuda-
rá, ou Você quer me mostrar uma outra
solução?

82. A respeito do seu trabalho para a
Família maior:

Será que se eu investir tempo e aten-
ção na minha família pessoal agora
isso vai prejudicar o campo e o Seu tra-
balho irremediavelmente? Será que vai
causar um dano permanente para o tra-
balho, um revés ou um prejuízo sério?
Ou será que vai acarretar uma falta de
treinamento ou de um input valioso
que nunca mais poderá ser corrigido e
que representaria progresso e vitórias
no trabalho? Por acaso as vitórias e o
progresso que deveriam ser conquis-
tados agora através da minha partici-
pação são mais importantes do que as
necessidades da minha família?
Será que as necessidades da Família
maior no momento são mais vitais de
modo que não posso me dar ao luxo
de ignorá-las, mesmo que signifique
que a minha família pessoal sacrifique
de alguma forma?

83. As duas coisas são importantes e
necessárias, e você precisa recorrer a Mim
para encontrar um meio-termo. Muitas
vezes surgem mais decisões difíceis nas
questões rotineiras do que nas mais gra-
ves. Em questões mais graves geralmente
fica mais óbvio quais são as decisões cer-
tas e você se sente mais tranqüilo a res-
peito, porque a importância delas é ób-
via. Agora, muitas vezes decidir entre o
trabalho e a sua família é mais difícil, por-
que são questões constantes e que envol-
vem o dia-a-dia. São todas importantes
— em ambos os casos — e é preciso Me
consultar.

84. A sua família e os filhos que lhe dei
são importantes. É importante suprir o que
precisam, ser um pai exemplar e demons-
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trar o Meu amor por eles, para transmitir à
Família maior que cuidar dos filhos e criá-
los é um dos trabalhos mais importantes
que existe no Meu Reino.

85. Mas, por outro lado, você precisa
estar em oração e tomar cuidado para não
se deixar persuadir facilmente por pedidos
de ajuda da sua família ou assuntos relacio-
nados a ela a ponto de negligenciar a Famí-
lia maior e o seu posto. Dispensar mais tem-
po e atenção à sua família pessoal,
negligenciando assim o trabalho, vai dar a
impressão errada, de que Eu e o Meu traba-
lho para a Família maior ficamos em segun-
do lugar. Então você precisa pesar tudo e
ponderar em oração para saber que aspecto
sofreria maior dano caso fosse negligencia-
do e em qual haveria mais progressos e vi-
tórias se você investisse o seu tempo e aten-
ção.

86. Em algumas situações relaciona-
das à sua família é fácil discernir ao que
precisa dispensar atenção e qual a atitude
certa, como por exemplo, emergências de
saúde ou caso de morte, uma situação crí-
tica ou traumática. Se a sua atenção, quer
com sua presença física ou participando
de alguma outra forma, for um fator deter-
minante para evitar algo grave, então é
importante dedicar o seu tempo a isso.

87. Existem ocasiões quando as suas
responsabilidades para com a Família no
geral, por mais importantes que sejam,
deveriam ficar em segundo plano e você
deveria dar preferência à sua família, se for
o caso de preservá-la física ou espiritual-
mente, ou de preservar a segurança do res-
to da Família. Pergunte-Me e lhe mostra-
rei se chegou a esse ponto, e posso lhe
mostrar o que deve fazer ou confirmar a
sua decisão. É muito importante que a sua
família esteja feliz e bem cuidada, e você
deveria fazer o máximo para ajudá-los a se
sentirem felizes e realizados. Às vezes para
isso talvez seja preciso passar mais tempo
com eles ou dar-lhes amor e atenção de
alguma forma específica, mesmo que à dis-
tância. Talvez seja preciso estar presente
fisicamente, mas nem sempre é o caso.

88. Às vezes o que a sua família acha
que precisa não é o melhor. Apesar de pe-
direm ajuda e consolo, Eu talvez saiba que
a sua presença não seja o melhor. Às vezes
Eu talvez lhe mostre que estar presente não
é o mais importante, e que eles talvez pre-
cisem mais de suas orações, ou comunica-
ção, ou de ver o seu exemplo de dar priori-
dade a Mim, tendo certeza que virá a hora
de terem contato pessoal. É difícil tomar
decisões que envolvem dar mais atenção
a assuntos familiares em vez de ao traba-
lho em geral, mas se recorrer a Mim e Me
fizer perguntas específicas Eu o guiarei.

89. Aqueles que são líderes e têm fi-
lhos naturalmente enfrentam essa bata-
lha para manter um equilíbrio. A solução
não é se concentrar mais em um e menos
no outro, porque se o fizerem sempre sen-
tirão que está faltando algo, que não estão
cumprindo o seu papel. A solução é Me
pedir para lhes mostrar o que fazer e quan-
do, e ser fiel em dar continuidade. Vocês
precisam aceitar que não têm condições
de fazer tudo e é preciso um meio-termo.
Podem se dedicar aos dois trabalhos sem
sentimento de culpa se Me consultarem
para saber o que quero que façam e quan-
do, e quanto tempo devem dedicar ao quê.

90. Meus amores, os dois são impor-
tantes, e a única maneira de saber o que
fazer é Me perguntando e estando dispos-
tos a fazer o que Eu disse. (Fim da mensa-
gem de Jesus.)

Louvar e ser positivo —
e odiar o Inimigo!

91. (Comentário de uma CO:) Estou
lutando para ter uma revolução de louvor
na minha vida. Sempre que começo a me
sentir desencorajada ou sobrecarregada,
antes de ser atacada de verdade, começo a
louvar. É algo que tem faltado na minha
vida, e estou tentando colaborar com o
Senhor para acionar a chave de louvor na
minha vida. Às vezes acho que tenho mais
batalhas com pensamentos negativos por
causa do meu trabalho e por lidar com tan-
tos problemas, mas sei que a vitória é um
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estado de espírito, e que ser positiva é uma
condição de vida, independentemente das
circunstâncias. Assumi o compromisso de
ser positiva, otimista e até excessivamente
feliz. Quero acender essa luz na minha vida,
invocando as chaves e contando com um
milagre. Ultimamente, depois de assumir
esses compromissos que mencionei, fui
muito atacada com depressão. (Na verda-
de é horrível dizer isso!) Vem como uma
onda, do nada, e sinto um peso enorme
em cima de mim. Quando me sinto assim
com o coração tão pesado, invoco as cha-
ves, louvo, canto ou seja o que for, e o Se-
nhor me dá a vitória.

92. (Papai:) Querida, você está bata-
lhando e superando. Tem que saber que
quando começa a colocar a cabeça para
fora da trincheira vai ser atacada com mais
força. E também tem que contar que no
início vai tropeçar e cair. Você tem que con-
vencer o Diabo de que está falando sério,
então ele logo de cara dá os seus piores
socos porque espera que você desanime,
desista e deixe o campo para ele. Ele só
consegue ganhar assim, se você desistir.

93. Deixe-Me lhe fazer uma pergunta:
Por que você está agindo assim? É porque
alguém lhe disse para fazer isso? É por que
acha que precisa agir assim para dar o
exemplo? Ou é porque você odeia essas
incursões do Inimigo na sua vida e está
decidida a lhe dar um chute e mandá-lo de
volta ao Inferno, que é onde ele deve es-
tar? No começo você talvez tenha decidido
dar esse passo por uma das primeiras ra-
zões mencionadas, mas se realmente quer
ganhar a vitória, vai ter que ser por esta
última razão.

94. Se estivesse fervendo de raiva de
alguém por a pessoa estar ameaçando
machucar os seus filhos, e você a atacasse
para proteger os seus pequeninos, mas tal
pessoa lhe desse uns murros e a derrubas-
se, você diria apenas: “Ai! Ei, você me ma-
chucou! Não vou mais brigar com você.
Pode fazer o que bem entender!” De jeito
nenhum! Se bem a conheço, e eu a conhe-

ço bem, você se levantaria feito um raio e
atacaria tal pessoa com ainda mais força
do que nunca! A derrota temporária só a
incitaria mais e a faria atacar com mais for-
ça do que nunca!

95. Bem, o Diabo manda os seus dia-
binhos agirem nos seus pensamentos e lhe
dizer coisas que ele sabe que vão colocá-
la no caminho negativo e deprimida se lhes
der atenção. Ele vê que está se esforçando
para pegar a chave de louvor e morre de
medo, então ataca, e você percebe que a
sua tentativa de vitória parece ter falhado.

96. A verdade é que só será uma derro-
ta se você desistir. Mas se ficar fervendo de
raiva do diabinho e deixar o seu ódio por
ele transbordar e atacar com convicção de
que ele não vai conseguir detê-la, então
ganhou a batalha. Ele vai voltar com os
seus truques sujos, mas se isso só a incitar
a lutar ainda mais, ele em breve desistirá.

97. Não há característica de personali-
dade, mentalidade ou hábito que as cha-
ves não possam superar. Algumas pesso-
as, porém, se esquecem que é preciso agir
com base na fé que têm nas chaves, tanto
clamando-as como se recusando a aceitar
as mentiras do Inimigo contra elas. O que
aciona as chaves é a sua fé nelas. Alguns
desses modos de pensar estão bem arrai-
gados, então você precisa realmente ficar
firme a qualquer custo, e, se tropeçar, peça
ao Senhor para ter a fúria do Seu Espírito
contra o mal. (Fim da mensagem de Jesus.)

✧

98. (Sansão:) Querida, o Senhor me
chamou para ser seu instrutor nessas ba-
talhas. Eu tinha muitos pontos fracos, no
entanto o Senhor me colocou como juiz
sobre o Seu povo para proferir as Suas Pa-
lavras. Ele sabia que eu odiava o mal e que
defenderia os Seus filhos com minha pró-
pria vida. Houve ocasiões também quan-
do tive que me empenhar bastante para
superar uns problemas que eu mesmo ti-
nha causado.

99. Mas apesar de meus erros, duas
características minhas se salientavam e me
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levaram a realizar a vontade do Senhor
quando Ele precisava de mim. A primeira
era o ódio profundo que eu tinha pelo mal.
A segunda era o amor profundo que eu ti-
nha pelo povo e o desejo de protegê-los a
todo custo. Eles precisavam ouvir a Pala-
vra e o conselho do Senhor, os quais mui-
tas vezes não conseguiam receber por con-
ta própria.

100. Não se ouve falar muito sobre esse
aspecto do meu ministério, mas era algo
que acontecia quase todos os dias enquan-
to eu julgava. As pessoas me apresenta-
vam seus problemas, esperando que eu os
resolvesse. Eu era bem analítico e achava
que, raciocinando e calculando, poderia
chegar a conclusões lógicas que funciona-
riam.

101. Quando tentava resolver sozinho
eu normalmente chegava à conclusão er-
rada. Foi algo que aconteceu bastante no
início. As coisas estavam indo mal e o povo
começou a questionar por que eu fora ins-
tituído juiz. Achei que estava chegando às
conclusões lógicas, mas para o povo era
evidente — e depois para mim também —
que eu estava me esforçando demais no
meu próprio entendimento.

102. Comecei a ficar deprimido, o que
gerou mais sentimento negativo e me fez
realizar ainda pior o meu trabalho. Che-
guei ao ponto em que uma noite, já tarde,
fui ao deserto orar, algo que não fazia mui-
to até então, mas estava ficando desespe-
rado. Sentei-me sobre uma rocha e o peso
que levava era como ter uma pedra de
moinho pendurada ao pescoço. Eu estava
querendo me endireitar com Deus e agir
corretamente, no entanto estava sendo ata-
cado com tanto desânimo que me sentia
pior do que antes. Eu era forte na carne,
mas um principiante na luta espiritual.

103. Quando olhei, vi dezenas de ser-
pentes sibilando ao redor da rocha, suas
pressa e olhos brilhando como fogo. En-
tão ouvi uma voz calma e tranqüila que
me disse: “O veneno do Inimigo, que ele
está despejando no seu coração com esses
sentimentos negativos e de desânimo por

seus erros e pelos problemas das pessoas
para quem você ministra é tão mortal para
a sua alma como essas serpentes para o
seu corpo. No entanto, Eu lhe dou o poder
para se livrar das duas coisas se recusar-se
a deixá-las afetar o seu espírito e expulsá-
las com o Meu furor.”

104. E Ele me disse para saltar com fú-
ria nas serpentes, algo que naquele mo-
mento não fazia o menor sentido para
mim. Era o contrário do “certo”. Vacilei ali
um pouco, e as serpentes se aproximaram
da base da rocha. Eu sabia que ou acredi-
tava ou seria morto, e naquele momento
optei por confiar na voz do Senhor. Com
um grito furioso de ódio dei de um salto
contra aquelas criaturas hediondas e me
vi pisando no solo normal. Elas tinham
sumido, e com elas o desespero e a falta de
esperança.

105. A partir de então, apesar das ba-
talhas terem persistido de outras formas,
eu tinha o segredo da vitória. É preciso
edificar sua convicção na certeza de que
não importa o que aconteça, você vai lutar,
odiar o Inimigo e suas incursões na sua
vida, e querer destruí-las. Então, na hora
certa, quando a voz me disse para empur-
rar aquelas pilastras, era mais uma situa-
ção impossível para qualquer ser huma-
no, mas consegui dar o passo de fé pela
última vez e realizar o impossível.

106. E é essa a minha missão, querida:
ajudá-la a tentar alcançar o que a sua mente
diz ser impossível, e acender em você o
ódio pelo Inimigo e por todas as suas ten-
tativas de ataque. São muitas as proezas
que você ainda fará. Talvez não tenha que
derrubar pilastras, mas sim realizar obras
grandiosas, poderosas e tão milagrosas
quanto isso.

107. Mas, assim como eu, você tem que
começar com a sua própria vida e praticar
nesse campo, depois, quando estiver pron-
ta, o Senhor a usará grandemente para aju-
dar muitos outros a terem fé para o impos-
sível. Essa tem sido uma fraqueza que Ele
vai transformar num ponto forte se você
estiver disposta a passar pela transforma-
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ção. Às vezes não vai ser fácil, mas Ele fará
até as suas mancadas contribuírem para o
seu bem se você fizer o que Ele lhe disser
incondicionalmente e de todo coração. Es-
tarei aqui para apoiá-la. (Fim da mensa-
gem de Sansão.)

Quero ficar mais pertinho
(Recebido por um membro dos WS que esta-
va sofrendo fortes dores e estava bem fraca e
doente. Na ocasião ela morava numa peque-
na unidade que estava passando por gran-
des mudanças de pessoal e também mudan-
do de casa.)

108. (Papai canta:)
O que quero, meu Senhor.
É andar mais junto a Ti,
Ó, responda ao meu clamor,
Cada dia, contigo andar Senhor.

109. Querida, tudo isso que você está
passando faz parte desse caminhar mais
perto. Quando deseja fazer o que o Mestre
lhe pede e se unir a Ele, pode ter certeza
que as provas, dificuldades e tribulações
pelas quais passar servirão para cumprir
justamente esse propósito. Tudo isso faz
parte do processo de deixá-la mais perti-
nho dEle, para se tornar uma com Ele. É o
renunciar a si mesma e deixar o Senhor
assumir mais controle.

110. Você tem que continuar lutando,
seguindo em frente e fazendo o que pode
cada dia, e confiar no Senhor quanto ao
que não tem condições de fazer. Não pode
fingir que os seus males físicos não exis-
tem e que vão sumir, porque não vão. Mas
pode entregar a sua situação e condição
ao Senhor. Pode entregar o seu caminho
ao Senhor, sabendo que com isso Ele esta-
belecerá os seus pensamentos. Ele vai cui-
dar de você, doçura.

111. Não se preocupe com o resultado
de tudo no final, como as coisas vão ficar
na sua pequena unidade e se você vai ser
curada desses males, porque ficar pensan-
do nisso só a deixa preocupada. Mas os
seus pensamentos e conjecturas não vão

levá-la a nenhum lugar, apenas, provavel-
mente, deixá-la desencorajada, desanima-
da e desalentada. Quando começa a pen-
sar a respeito disso com a sua mente, sem
a mente do Senhor, Ele não consegue in-
fluenciá-la e ajudá-la a pensar como deve-
ria.

112. Quando pensa nesses assuntos, o
Inimigo entra. Como o plano carnal é o
dele, ele pinta e borda na sua mente car-
nal, e o resultado é mais confusão, mais
dúvidas, perguntas e desencorajamento.
Você precisa manter a sua mente e pensa-
mentos no Senhor e na Palavra, não na sua
situação e circunstâncias.

113. São muitas as coisas práticas e fí-
sicas a serem feitas cada dia, mas você pre-
cisa entregá-las ao Senhor. Peça-lhe para
lhe dar a mente dELe para poder abordar
tais coisas com o Espírito de Deus. Se agir
assim estará se apoiando nEle e não no
seu próprio entendimento. Vai estar reco-
nhecendo-O em todos os seus caminhos,
e então poderá ter paz, sabendo que Ele
orientará os seus passos e guardará cada
um deles. Nenhum deles resvalará, porque
é a promessa que Ele lhe fez.

114. O Senhor lhe dá poder para o
momento, para este momento. Não preci-
sa se preocupar com o que vai acontecer
daqui a uma hora, muito menos nas horas
seguintes. Confie nisso. O Senhor lhe dará
a fé e tudo o que precisa à medida que sur-
gir a necessidade. Como os seus dias, as-
sim será a sua força. Resista aos pensamen-
tos que a afastam do presente. Não que
você não precise planejar para aquilo que
sabe que vai acontecer, como por exemplo
o Tempo do Fim, a vindoura perseguição,
esses acontecimentos para os quais o Se-
nhor lhe pediu que se preparasse. Mas não
precisa se preocupar, porque ocorrerão
mais cedo ou mais tarde. Apenas faça o que
lhe é dito. Prepare-se. Esconda a Sua Pala-
vra no seu coração. Memorize. Simples-
mente confie que aquele que começou
uma boa obra em você a realizará até o
fim. Não fique pensando como Ele vai rea-
lizá-la, apenas confie que o fará na hora
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certa. Depois descanse nEle e viva para Ele
cada dia o melhor que puder.

115. E o que é esse “o melhor”? — É
obedecendo, se submetendo e se entre-
gando hoje. Você nem sempre vai acertar o
alvo, porque não é perfeita. Mas experi-
mente, sabendo que o Senhor é um Deus
misericordioso e que tanto acertar o alvo
quanto errar faz parte do seu treinamento.
Quando você se vir errando mais do que
acertando então precisa pedir ajuda. Não
tem que ter um chilique, mas precisa en-
tender que chegou a hora de receber assis-
tência externa. O Senhor é fiel e cuidará de
você, suprindo o que precisa, se for um
desejo sincero. Ele permite que passe por
esses períodos porque faz parte do meca-
nismo espiritual que Ele embutiu em você
para garantir que não vai perder as estri-
beiras. Ele a deixa se sentir tão abalada para
clamar e recorrer a Ele, para ficar perto dELe
e entender que sem Ele você não é nada. E
isso também ajuda a mantê-la humilde.

116. Ele precisa permitir que passe por
isso. Você precisa saber que é tudo obra de
Jesus, nada mérito seu, e que Ele é a gran-
de fonte de poder e de qualquer coisa boa
que você venha a fazer. É Cristo em você,
não você em si mesma. Ele tem que trazê-
la a esse ponto para que quando chega-
rem os dias da Grande Tribulação na Terra
Ele possa usá-la para fazer proezas. Você
vai conhecê-lO, conhecê-lO de verdade e
mais intimamente como Ele precisa que O
conheça, ao contrário de outros membros
da Família que tiveram a chance de fica-
rem mais íntimos dEle mas se recusaram.

117. O que vai capacitá-la a fazer o que
muitos não conseguirão é justamente o
fato de entregar a sua vontade e deixar Ele
fazer com você o que achar melhor. E para
você chegar a esse ponto Ele tem que que-
brá-la e recriá-la, e no momento Ele está
usando essas enfermidades para esse pro-
pósito.

118. Você não entende o que está lhe
acontecendo. Às vezes acha que vai ficar
louca com esse problema nos seus ouvi-
dos, com esse tinir e guinchar constantes e

em alto volume. Você não sabe por que está
sentindo essa dor no lado, que vai e volta,
sem explicação. Está sendo atacada nova-
mente com dificuldades para engolir, o seu
punho está doendo quando digita e você
se sente insegura com as mudanças que
estão ocorrendo. Você está instável emoci-
onalmente, chora por nada, fica triste e
“pressente problemas” em forma de per-
seguição ou de outras mudanças no cená-
rio mundial. Fica preocupada com as pes-
soas que ama e tudo isso exerce uma grande
pressão sobre você. Você sente essa pres-
são porque está bem próxima e real. Mas
também sente o campo protetor ao seu re-
dor que a protege e evita que seja esmaga-
da por todas essas coisas.

119. Esse campo protetor é o poder das
chaves, a nave das chaves que a acompa-
nha, e todos os espíritos ajudantes, anjos
e seres espirituais que foram designados
para acompanhá-la. Você está passando
pela próxima fase no seu crescimento es-
piritual. Querida, Eu sei que é difícil para
você, mas quero que saiba que isso está
acontecendo porque você está agindo cor-
retamente. Está se esforçando para se co-
municar com os seus espíritos ajudantes,
para aprender mais sobre as chaves, para
usá-las, invocá-las e estar constantemente
aberta aos pensamentos e caminhos do
Senhor.

120. Quando você penetra mais no pla-
no espiritual, a mente carnal entra em cho-
que. Ocorre porque você está acostumada
a agir de um jeito, a pensar de um certo
jeito e a se comportar de uma certa manei-
ra há anos, e precisa se adaptar às atualiza-
ções espirituais que o Senhor quer fazer
na sua vida. Aprender a utilizar bem as cha-
ves, a força do pensamento celeste e a dei-
xar Jesus ter posse total são como um equi-
pamento mais moderno que, para ser
instalado, exige que se apague os antigos
modos de pensar e atitudes. Estar consci-
ente da maior atividade na guerra espiri-
tual e a revelação dos diferentes demôni-
os que a combatem, bem como dos novos
ajudantes espirituais à sua disposição
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abriu o mundo espiritual para você mais
do que nunca. A metanóia pela qual a Fa-
mília está passando, sem mencionar o fato
de que você não tem mais 25 anos como
quando entrou, bem, tudo isso exige uma
certa adaptação, não acha?

121. O Senhor nunca lhe dá mais do
que você consegue suportar, e você pre-
cisa se lembrar disso. Apesar de no seu
caso você ser mais afetada espiritual, físi-
ca e emocionalmente do que os outros,
não significa que precise se alarmar. Deus
criou cada um dos Seus filhos de um jeito,
e a criou assim porque é como Ele precisa
que você seja. Não foi um erro. Você não
foi uma obra do acaso que não vai dar
certo. Talvez se sinta assim, mas Deus a
criou dessa forma para que Ele seja glori-
ficado. Ele vai transformar as suas fraque-
zas físicas, carnais e emocionais em pon-
tos fortes, que serão a força dEle se
aperfeiçoando na sua fraqueza. Não se
preocupe, querida. Ele não vai falhar a
você. Não vai deixá-la se desmanchar, en-
louquecer ou sofrer um esgotamento —
bem, não além do necessário para que
você realize a vontade dEle. Ha!

122. Às vezes Ele tem que deixá-la
passar por essas coisas para não sobrar
nada da sua pessoa. Se você se sente um
vegetal mentalmente e que fisicamente
não é grande coisa, tudo bem, porque
Deus não é limitado por nada disso. Mas
Ele fica limitado quando você está todo
senhor de si e faz e acontece na sua pró-
pria força, a força que sempre “agiu as-
sim”, que conhece o caminho e que o se-
gue só orando um pouco de vez em
quando. Só que, como dizem, isso não
“cola” mais. Ele só pode entrar e refazer
os seus circuitos depois que tudo que você
conhece, pensa e todas as maneiras como
estava acostumada a agir são apagados. É
a renovação da sua mente, a lavagem e a
regeneração do Espírito Santo.

123. Você não achou que depois que
entrasse na Família e aprendesse os mace-
tes ia parar por aí, né? É claro que não. Nós
somos uma revolução por Jesus — sempre

mudando! Todas as coisas mudam. A escu-
ma tem que continuar subindo para poder
sair quando a vasilha transborda. É preciso
mexer a panela. As coisas antigas têm que
passar, e não é fácil, querida. Eu também
passei por isso. Quando você fica mais ve-
lha não é fácil, mas é possível.

124. Você não consegue fazer as coisas
que estava acostumada a fazer. Não tem
mais a mesma energia nem é rápida como
antes. Bem, ótimo. Fico feliz com isso, por-
que agora você está sendo forçada a recor-
rer mais ao Senhor. Você tem que recorrer
a Ele para muitas coisas que antes você
tomava como garantidas. Precisa recorrer
a Ele para estabilizar seus pensamentos e
emoções, seu corpo, para poder desempe-
nhar suas tarefas e para muitas outras coi-
sas, e isso é ótimo, querida. Antes você tal-
vez fazia uma breve oração e entrava na
sua rotina. Tinha saúde, era forte e cheia
de energia. Agora está com a saúde debili-
tada, não tem mais a força que antes acha-
va que tinha nem a energia de antes. Sen-
te-se fraca na mente. Querida, quero lhe
dizer que você está em ótimas condições
para o Senhor agir na sua vida das formas
que são importantes neste momento.

125. Você se pergunta como será que
as coisas são para os jovens? Pensa: “Eles
não estão passando por estas coisas, en-
tão como é que ficam as coisas para eles?”
Bem, eles têm outros tipos de batalhas, e
uma delas é a atração do mundo e o fato
de nunca terem estado no mundo. O Se-
nhor lhes têm permitido passar por isso e
tomar suas decisões. Eles são muitíssimo
tentados nesse sentido e o mundo os atrai.
O Senhor permite isso porque só os que
acreditam na Sua Palavra por fé e recha-
çam o que “vêem” terão forças para sobre-
viver no Seu exército do Tempo do Fim.

126. Não se preocupe com todas essas
doenças. O Senhor vai ajudá-la a superá-
las e elas cumprirão o seu propósito. Ele a
livrará de todas. Por favor, não desanime
nem fique desencorajada. Quem o Senhor
ama Ele castiga, não é? Querida, tudo isso
é para mantê-la humilde e continuar que-
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brando-a. Apenas continue orando, louvan-
do e apegando-se à Palavra. Não se preo-
cupe com todas as ocasiões quando você
se desmancha em prantos, sentindo-se inú-
til e uma grande porcaria.

127. O que é importante? O importan-
te é confiar no Senhor. Confie no Senhor
de todo o seu coração e não se apóie no
seu próprio entendimento. Reconheça-O
em todos os seus caminhos e Ele endirei-
tará as suas veredas. Ele está endireitando
as suas veredas. É uma vereda agradável,
mesmo que não lhe pareça ou você não
sinta que é. É a vereda que levará à vida, à
vida espiritual. Quero que saiba que está
no caminho certo, tá bom? Não deixe o Ini-
migo amedrontá-la. Ele quer fazer isso, mas
é porque está com medo. Ele sabe que vai
ser derrotado. Então não se preocupe com
a maneira como está se sentindo ou como
acha que está; continue seguindo o Senhor
e obedecendo-Lhe, e no final tudo dará
certo. Te amo. (Fim da mensagem de Papai.)

Orar é…
128. (Mamãe:) Para encerrar esta BN

segue-se uma linda mensagem que o Se-
nhor deu sobre oração. Como Papai sem-
pre disse, “amor, humildade e oração re-
solvem todos os problemas”. Caso esteja
se sentindo sobrecarregado com algo, ex-
perimente tomar um tempinho para orar
pelos outros. O Senhor não só as ajudará
em resposta às suas orações, mas isso aju-
dará a retirar os seus próprios fardos e a
colocar as coisas de volta na perspectiva
certa. Orar é recorrer ao poder que possi-
bilita tudo de bom. Experimente.

129. (Jesus:) Orar é estender a mão a
alguém que precisa e lhe dar a melhor dá-
diva fora a salvação. É sacrificar o seu tem-
po, energia e forças para se doar a alguém
no espírito. É confiar no Meu poder e ter fé
na Minha capacidade de operar milagres.

130. Orar é tomar a decisão de viver no
plano espiritual e acreditar que é nele que
as batalhas são vencidas. É recorrer ao Meu
grandioso poder e canalizá-lo para alguém

necessitado. É reconhecer que uma certa
tarefa está além das condições do ser hu-
mano e Me pedir para interceder e realizá-
la quando você sabe que as pessoas en-
volvidas não têm condições.

131. Orar é renunciar ao seu orgulho,
carnalidade, e deixar o plano carnal para
trás. É lutar no espírito, deixando para trás
o seu trabalho e afazeres importantes e in-
vestindo em assuntos de maior importân-
cia e que fazem a diferença na vida de mui-
tos outros.

132. Orar é a melhor maneira de expres-
sar a sua confiança no Meu poder e onipo-
tência, reconhecendo que sou todo-pode-
roso e alterarei ou modificarei radicalmente
qualquer situação. É enviar poder para o
grandioso reservatório do Céu e depois
observar esse poder ser liberado por Mim.

133. Orar é se humilhar diante de Mim
e de outros e Me pedir para fazer o que
você não consegue. É esquecer de si mes-
mo e dos seus próprios problemas, bata-
lhas, doenças e dificuldades e pensar nos
outros. É dizer: “Senhor, eu não consigo,
mas Você consegue!” — e depois Me ver
fazer o impossível.

134. Orar é se ajoelhar e rogar a Mim. É
pensar apenas na pessoa ou situação pela
qual está pedindo. É se concentrar e acer-
tar o alvo. Orar é um ato altruísta que ime-
diatamente lhe rende bonificações no Céu
e o coloca na lista dos que receberão mais
bênçãos no presente e recompensas na
eternidade.

135. Orar é derrotar o Inimigo e todos
os seus demônios que procuram atacar,
atrapalhar e prejudicar as Minhas noivas.
É também um veículo para se manejar e
usar as chaves, para se acionar o maior
poder que existe no universo e criar uma
ligação direta entre o Céu e a Terra.

136. Orar é um trabalho sacrificado,
cansativo e muitas vezes ingrato, mas ne-
nhuma oração é desperdiçada. Eu lhes
agradeço, Meus amores, por se dedicarem
totalmente ao seu maior dever e vocação,
o que renderá dividendos eternos. (Fim da
mensagem de Jesus.)


