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Queridíssima Família,

Ao longo da vida nós nos deparamos com 
decisões difíceis, algumas das quais impli-

cam em renúncia de algo que nos é importante. 
Passamos por quebrantamentos e sofremos perdas. 
O Senhor dá e o Senhor o toma. Sabemos que Ele 
age em amor, mas ainda assim muitas vezes é um 
grande quebrantamento nos submetermos ao que 
o Senhor fez ou faz na nossa vida, confiar nEle, 
escolher acreditar que Ele sabe o que é melhor, 
e seguir o Seu plano, por mais doloroso que nos 
pareça no momento.
 2. Às vezes, depois de passarmos por uma 
situação realmente custosa, por momentos muito 
difíceis, ou depois de termos que renunciar a algo 
que nos era muito querido, chegamos a um ponto 
de submissão e rendição à vontade de Deus em que 
percebemos que Jesus verdadeiramente nos basta. 
Nossa vida então fica relativamente simples porque 
deixamos de nos preocupar tanto com as coisas ou 
de desejar tanto um certo desfecho; chegamos ao 
ponto em que temos todas as coisas “por perda” 
(Fil.3:8), ou seja, elas perdem o valor quando 
comparadas à nossa relação com Jesus e desejo 
de cumprirmos totalmente a Sua vontade. 
 3. Às vezes, porém, essa perspectiva que 
adquirimos com tanto custo dura relativamente 
pouco. Muitas vezes custa tanto chegarmos a 
esse ponto! Seria bem melhor se conseguíssemos 
manter essa perspectiva com mais constância.

 4. Somos naturalmente bastante presos às 
coisas deste mundo. Somos ligados a esta terra, 
e nossa tendência é colocar algumas quantas li-
mitações no que queremos, ou estamos dispostos 
a fazer, ou até achamos que temos condições de 
fazer. Impomos limites dizendo: “Eu faço isto, mas 
não aquilo; abro mão disto, mas não daquilo.”
 5. Mas, à medida que progredimos no 
nosso discipulado, precisamos estar mais des-
ligados deste mundo. E se dermos uma olhada 
nos grandes homens e mulheres de fé de outrora, 
veremos que foram, sem exceção, muito fortes 
nesse ponto. Precisamos entrar nessa esfera ou 
então ficarmos tão apaixonados por Jesus que as 
outras coisas nem importam tanto – temos mais 
confiança que Ele vai fazer o que é melhor na 
nossa vida, que Ele está no controle e que vai 
fazer tudo contribuir para o bem.
 6. Como chegar a esse nível de paixão? 
Como chegar ao ponto em que Jesus verdadei-
ramente nos basta? Quando a vida é fácil e não 
se está no meio de nenhuma grande batalha, este 
conceito pode parecer muito distante ou estranho, 
e nada desejável. Mas depois que passou por algo 
bem difícil que mexeu profundamente com a sua 
fé, e tomou decisões lá no vale da provação de 
que Jesus bastava, então consegue se identificar 
com este conceito, e nunca mais quer perder esse 
sentimento. Você sabe que foi um inferno chegar 
a esse ponto, mas uma vez lá, sente uma enorme 
paz e confiança em nosso Amado, além de grande 
consolo na Palavra. Sua vida espiritual desabro-
cha.
 7. Perguntamos ao Senhor como podemos 
ter esta paz e dedicação com mais constância, 
essa devoção e firmeza de propósito que preci-
samos para podermos verdadeiramente dizer, 
sem remorso ou reservas que, “Jesus basta.” 
Segue-se o conselho que Ele deu em resposta a 
esta pergunta.
 8. Acredito que vai inspirar, motivar e 
consolar vocês, e oro que os aproxime dos braços 
do nosso querido Amado que sempre dá o melhor 
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àqueles que O deixam escolher — Aquele que 
prometeu que receberemos cem vezes mais por 
tudo aquilo que renunciarmos aqui e agora (Marcos 
10:28-30), e que sempre dá muito mais do que 
podemos dar, não importa o quanto tentemos!
 9. Mas muitas vezes nos esquecemos 
dessas promessas e nos aferramos às coisas 
aqui e agora, temerosos de perdermos algo que 
valorizamos, achando que a nossa maneira de agir 
nos fará mais felizes do que a dEle. Que Deus 
nos ajude a nos lembrarmos desses princípios 
espirituais infalíveis com mais freqüência! Mas 
quando surgir algo na nossa vida que nos ponha 
à prova ou nos faça sentir que Jesus não é o 
bastante, podemos nos relembrar e reaver esta 
perspectiva relendo as seguintes mensagens.

Agarre-se à árvore como uma 
trepadeira
 10. (Jesus:) Meus amores, que pergunta 
mais doce! Eu adoro quando vocês vêm a Mim 
humildemente, perguntando apenas como podem 
Me amar mais, como podem estar mais próximos 
e Me permitirem ser mais importante na sua vida. 
Não posso deixar de abençoar tamanho amor e 
devoção. Qualquer um que Me faz esta pergunta e 
tem fome e sede de justiça será saciado. Qualquer 
um que ler essas palavras com o coração e a mente 
abertos, desejosos de serem preenchidos com as 
Minhas respostas e serem recompensados com esta 
maior intimidade Comigo, receberá exatamente 
isso. Eu os amo pelo amor que têm por Mim, e 
estou muito grato por vocês Me pedirem para 
falar sobre este assunto.
 11. Estou próximo daquele que tem um 
coração quebrado, e dou graça ao humilde.  
Isto significa que é dada uma intimidade especial 
àqueles que estão humildes e desesperados por 
Mim. E essa humildade e desespero nasce mais 
freqüentemente naqueles que chegaram ao fundo 
do poço e se agarram a nada mais além do amor 
que têm por Mim e ao seu desejo de viver no 
espírito e partilhar de Mim mais plenamente. 
Esse mel que só é extraído ao se espremer o favo 
é um presente especial que eles recebem. 
 12. Geralmente, depois dessas decisões 
difíceis e tristezas profundas, a pessoa experi-
menta um senso de pura alegria e felicidade de 

alma. Sabe que Me deixou muito feliz ao fazer 
o que era certo e quer continuar gerando essa 
alegria em sua vida Me servindo em qualquer 
condição que Eu queira. Você pensa tão pouco 
em si mesmo e quase exclusivamente em Mim 
e na Minha vontade para a sua vida.
 13. Posso usá-lo grandemente quando está 
nesse estado e derramar o Meu amor através de 
você para o mundo e para seus irmãos. Vejo que 
você quer chegar a esse ponto e permanecer ali 
indefinidamente, sendo útil a Mim, mas prin-
cipalmente apaixonado por Mim, muito mais 
quebrantado e submisso, desejando que se cumpra 
o Meu plano para sua vida, sem reservas e sem 
as barreiras de seu ego e seus próprios planos. 
 14. Meus amores, não há testemunho sem 
uma prova, coroa sem uma cruz, ou vitória sem 
uma batalha, e é exatamente através das dificul-
dades, quebrantamentos e dos tempos difíceis que 
permito em sua vida que vocês têm condições de 
alcançar essa união especial Comigo. Este é o fruto 
que desejo dar através dessas purificações que 
permito na vida de cada um de vocês. Se virem 
que muitas vezes se encontram longe desse estado 
de “Jesus basta”, então a resposta é que não se 
submeteram o bastante aos quebrantamentos que 
permiti na sua vida para que dessem este fruto 
especial.
 15. Esta é a resposta, pura e simples. O 
Meu plano de perfeita alegria e dependência em 
Mim, perfeito amor e desejo de fazer a Minha 
vontade só se concretizará plenamente através 
do sacrifício, quebrantamento, da submissão, 
renúncia e abrindo mão de sua própria vontade 
e planos. Esta é a beleza por cinzas (Isa.61:3), 
que só se obtém se algo passar pelo fogo.
 16. O amor e a relação que temos a maior 
parte do tempo são muito lindos, e Eu adoro 
o esforço que todos vocês fazem para lutarem 
pela alta vocação do discipulado. Não estou 
insatisfeito com isso nem dizendo que não estão 
alcançando um nível importante de discipulado. 
Na verdade, pouco a pouco, mas de forma cons-
tante, Eu os estou trazendo ao ponto em que só Eu 
sou importante, sou a pedra angular da sua vida, e 
se perdessem todo o mundo, menos a Mim, ainda 
assim estariam felizes — na verdade, até mais 
felizes porque estariam menos envolvidos com 
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os outros cuidados desta vida e mais livres para 
se dedicarem totalmente a Mim, e só a Mim.
 17. As batalhas e quebrantamentos reve-
lam isso tão claramente porque aceleram esse 
processo. Elas cortam incisivamente através da 
neblina da sua rotina e os colocam diretamente 
em contato com a Minha essência, e não lhes 
resta outro recurso a não ser se agarrarem a Mim. 
No meio dos ventos uivantes, a trepadeira se vê 
forçada a agarrar-se ao tronco da árvore para se 
manter segura e protegida, ao passo que nos tem-
pos de calma e sol ela tem que fazer uma escolha 
consciente de crescer próxima ao tronco.
 18. Isto pode fazer vocês questionarem se as 
batalhas e quebrantamentos mais difíceis não 
são então a única maneira de permanecerem 
perto de Mim e totalmente submissos. A boa 
notícia é que não tem que ser assim. A meta não 
é ter quebrantamentos, mas sim o sentimento de 
que nada se interpõe entre nós, que abriram – e 
abririam — mão de tudo por Mim.
 19. Quando passam por um tempo pesado e 
difícil, geralmente é porque seus maiores temo-
res se realizaram e lhes foi pedido para fazerem 
exatamente o que menos queriam fazer, ou renun-
ciarem àquilo que mais tinham medo de perder. 
Depois disso já não há muito o que temer, por isso 
se sentem tão unidos a Mim e tão apaixonados por 
Mim. Quando já se livraram de tudo o que havia 
entre nós, há muito mais espaço para Eu preencher 
em sua vida com o Meu amor e beleza.
 20. Então, se quiserem prolongar este 
sentimento e viver assim cada dia, têm que 
aproveitar as oportunidades que lhes dou para 
limparem sua vida de seus temores, suas reservas 
e sua própria vontade. Têm que se submeter à 
Minha poda e aceitar sem hesitação ou reservas 
o que estou permitindo em suas vidas.
 21. Mas vocês são como a trepadeira em 
tempos calmos. Se está ensolarado e quentinho, não 
existem fatores que os empurram para mais perto 
do Meu tronco. Vocês sabem que se agarrarem-se a 
Mim serão mais fortes, mas não há nenhum perigo 
ou motivo iminente para fazê-los se agarrarem a 
Mim como se sua vida dependesse disso.
 22. Eu lhes envio brisas, cutuco vocês para 
que se aproximem da árvore, envio umas chu-
vinhas e um pouco de vento para ajudá-los a 

se aproximarem de Mim. Se querem se envolver 
totalmente em Mim, sem nenhuma outra motivação 
ou desejo na vida a não ser “Prefiro ter Jesus mais 
do que QUALQUER OUTRA COISA”, então 
serão trepadeiras sensatas que deixam cada brisa 
empurrá-los para mais perto do tronco.
 23. Os desafios na Minha Palavra e o ver-
dadeiro padrão do discipulado lhes apresentam 
infinitas escolhas no decorrer de sua vida que 
lhes dariam oportunidade de deixar as coisas 
desta Terra e seu ego para lá e buscar as coisas 
do espírito. Mas, muitas vezes, vocês só fazem 
isso até certo ponto, até se sentirem consolados, 
e param por aí.
 24. Mesmo sem um quebrantamento de 
maior porte em sua vida, se vocês tomassem 
verdadeiramente o caminho humilde, a estrada 
da submissão, da entrega, do amor, e fizessem 
cada dia a escolha certa, baseada apenas no que 
a vida lhes oferece, poderiam ter esta intimidade 
Comigo. Saberiam que embora sua vida não seja 
só tristeza, nada é mais importante do que Eu, e 
seriam dessas pessoas especiais para quem Eu 
poderia dizer qualquer coisa e saber, sem sombra 
de dúvidas, que as fariam só para Me agradar, só 
para permanecerem perto de Mim.
 25. Todos vocês tentam fazer isto até certo 
ponto, algumas vezes mais, outras menos. Vocês 
tentam viver como Eu gostaria que vivessem e 
renunciam às coisas que se interpõem entre nós. 
Eu os cutuco sobre as coisas que estão entre nós, 
ou sobre outras muletas que usam, e os incentivo 
a se livrarem delas. Eu lhes mostro os espaços na 
sua vida que não estão totalmente abertos a Mim e 
os encorajo a Me darem acesso a eles. Mas, muitas 
vezes, vocês não tomam a iniciativa de abrirem 
essas portas totalmente e largarem as muletas, as 
escoras e abraçarem a Mim e ao Meu Espírito.
 26. Sendo assim, só quando essas coisas 
lhes são completamente tiradas, contra a sua 
vontade, com ou sem o seu consentimento, é 
que verdadeiramente abrem mão delas e se 
entregam em total abandono a Mim. Por isso 
Eu às vezes permito que as ventanias os atinjam, 
para que não tenham opção a não ser se agarrarem 
a Mim como se a sua vida dependesse disso.
 27. Meus amores, sou um fiel Jardineiro, 
e sei o que cada um de vocês precisa para 
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dar fruto. É por isso que Eu os induzo e rego, 
aparo e podo, e às vezes tenho que tirar um bom 
pedaço, cortá-los e expô-los aos ventos e à chuva. 
Se o seu desejo é dar o fruto que Eu gostaria que 
desse, o fruto do amor, da submissão, e os frutos 
do Espírito, então, quando Eu vir que chegou a 
hora, lhe darei esses frutos em sua vida.
 28. Se conseguir dar este tipo de frutos com 
as brisas suaves e sendo regado gentilmente, 
melhor ainda. Mas Eu sei que a maioria das 
Minhas plantas em algum momento precisam 
sentir os Meus quebrantamentos removendo 
seus apoios e cobertas, expondo-as totalmente à 
fúria dos elementos. Sei que, embora no presente 
não seja motivo de gozo, eventualmente o fruto 
pacífico de se agarrar com tudo à árvore vai mi-
nistrar-lhes tamanha felicidade e utilidade, que 
não vão querer nunca sair dali.
 29. Contudo, mesmo depois dessas ocasi-
ões, mesmo uma trepadeira que foi castigada 
e podada, se não se cuidar bem vai se afastar 
de Mim. E então recomeço o ciclo, a brisa suave, 
a chuva mansa, e eventualmente outro tempo de 
poda e tempestades. Este é o ciclo através do qual 
teço sua vida à Minha, sempre trazendo Minhas 
fiéis noivas de volta ao seu Primeiro Amor.
 30. Não digo isto para desencorajá-los ou 
fazê-los pensar que nunca terão condições de 
vencer e que sempre vão se desviar e se apegar 
às coisas terrenas e Me desagradar, mas sim para 
ilustrar para vocês como precisam desesperada-
mente de Mim em sua vida — até mesmo para 
ajudá-los a permanecerem tão próximos de Mim 
como querem. Vocês talvez queiram ter intimi-
dade Comigo, se submeter a Mim e se dedicar 
totalmente a Mim, mas não conseguem com suas 
próprias forças. Dependem de Mim até para Me 
amarem. Só Eu posso verdadeiramente fazê-los 
Me amar tanto quanto precisam. Entendem isto? 
Essa é a essência da Minha lição sobre “videiras 
e varas” em João 15: “Sem Mim, nada podeis 
fazer” (João 15:5).
 31. Não significa que vocês não devem 
tentar se submeter e libertar de todas as tra-
lhas do mundanismo e de sua própria vontade 
— deveriam, e é o que espero de vocês. Eu 
disse que deveriam tomar a sua cruz cada dia 
e Me seguir (Lucas 9:23), e que se fizerem isso 

fielmente, se Me buscarem, Me colocarem em 
primeiro lugar e deixarem o seu orgulho ser hu-
milhado (aplicando a Minha Palavra na íntegra e 
permitindo que ela alinhe a sua vontade à Minha), 
vão se aproximar mais de Mim e saber que sou 
a essência de sua vida e lhes basto.
 32. Mas até os seus melhores esforços vão 
falhar e cair por terra, e algo vai ser negligen-
ciado ou passar despercebido. E é aí que vou 
ajudá-los, dar-lhes outra chance de ser purificados 
e castigados, para que se possa extrair mais do 
doce mel desse período de esmagamento.
 33. Por isso não deveriam ficar esperan-
do a ocasião quando a dor das batalhas e os 
quebrantamentos vão acabar, mas abraçá-los. 
— Das profundezas mais escuras da sua vida 
quando tudo lhes é tirado, aos menores quebran-
tamentos de terem que continuamente dizer sim 
para Mim, até às pequenas batalhas de orgulho 
por terem que sair de si mesmos para levantarem 
as mãos para Me louvarem ou darem um abraço 
em alguém ou dizerem uma palavra de apreço.
 34. Para chegar ao ponto de ter um amor 
puro assim por Mim, vocês deveriam entregar 
de boa vontade aquilo que Eu pudesse vir a 
exigir de vocês mais tarde. Mas é muito difícil 
para os Meus filhos, por causa do medo, das 
dúvidas e reservas. Mas este é o único caminho 
para ser verdadeiramente livre para Me servir sem 
hesitação e sem pensar em si mesmo. Aí encontra-
se o verdadeiro poder no Meu Espírito.
 35. Vocês devem provar e ver que Eu sou 
bom. Devem entregar aquilo que lhes é mais 
querido repetidas vezes, não se apoiando em 
muletas ou interesses, apenas em Mim, deixando 
Eu lhes provar que, com cada coisa que renunciam, 
só Eu já sou o suficiente para saírem vitoriosos. 
Ao fazerem isso — alguns fazendo ofertas, outros 
a obrigação — pouco a pouco chegarão a um 
ponto em que terão muito pouco de si mesmos 
e muito de Mim.
 36. Sempre que você sacrifica algo de si, 
produz cinzas onde cresce mais um lírio do Meu 
Espírito. A meta é queimar o máximo possível 
do seu ego e dos seus interesses, para ter poucas 
ervas daninhas no seu coração e poderem brotar 
por todos os cantos Meus lírios de dedicação, 
submissão e amor perfeito.



6	 Jesus	Basta	(3611)

 37. (Papai:) Basicamente, é a vida 
de fé que nos ajuda a chegar à condi-
ção em que Jesus basta. São as prova-
ções e batalhas, as coisas que perdemos 
e sacrificamos ou às quais renunciamos 
— e aprendemos que não precisamos 
delas —, as ocasiões quando vemos o 
Senhor suprir para nós, nos satisfazer, e 
nos fazer felizes apesar de não termos o 
que consideramos necessário, isso nos 
ajuda a entender que Jesus basta. São as 
renúncias, as dificuldades, as realizações, 
viver na fartura ou passar necessidades, 
todas as nossas experiências juntas nos 
levam passo a passo — e na realidade 
quase nos forçam — a chegar ao estado 
em que verdadeiramente achamos e 
sabemos que Jesus basta, que Ele é tudo 
para nós e que, comparado a Ele, nada 
mais importa.
 38. A maneira como funciona é 
que, por um lado, quebrantamentos, 
batalhas e renúncias nos levam ao 
Senhor em desespero e necessidade, 
e por outro, tiram de nós as tralhas e as 
muletas que nos impedem de sermos mais 
espirituais, dependermos mais dEle e ver-
dadeiramente descobrirmos que Ele pode 
ser nossa única fonte de satisfação. 

Escolha os caminhos do sacrifício que 
coloco perante você
 39. (Jesus:) Quando é que Eu lhe basto? 
Não é necessariamente um estado que você 
alcança depois de certas circunstâncias ou uma 
determinada quantidade de experiências — é um 
estado que tem que alcançar no coração e mente 
depois de certas decisões que toma por Mim.
 40. Em outras palavras, é uma decisão 
consciente que você faz por Mim quando per-
cebe que “Puxa, minha vida realmente não me 
pertence. Não estou nem aí para os meus planos 
ou programações pessoais. Jesus é a única coisa 
que permaneceu estável até agora, Ele é tudo o que 
importou até agora, então por que eu ainda estou 
retendo coisas dEle?” É aí que você entende que Eu 

realmente basto — ou seja, você poderia perder o 
mundo inteiro, mas como tem a Mim, tem tudo.
 41. Quando David Livingstone começou 
suas expedições missionárias na África, aquilo 
ainda era um sacrifício para ele. Quando come-
çou a Me servir ele não podia verdadeiramente 
dizer: “Nunca fiz um sacrifício”, porque ainda 
não tinha feito prova de Mim. Ele ainda não tinha 
provado as Minhas promessas ou as recompensas 
que dou pelos sacrifícios. Ele ainda não tinha 
experimentado que Eu bastava.
 42. E houve sacrifícios. Primeiro foram rela-
tivamente pequenos, como, por exemplo, o clima 
difícil de suportar, o desconforto nas condições 
de viagem, as tribos perigosas que enfrentava, as 
pestes e as pragas da África – mosquitos e insetos 
—, a água imunda, e muito mais. Ele às vezes se 
perguntava por que sequer embarcava em uma 
missão cujo fruto aparentemente era irrelevante. 
Na verdade, nos seus primeiros anos de serviço 
mal havia fruto.
 43. Os sacrifícios então começaram a 
ser maiores, implicando em deixar esposa e 
filhos para fazer missões em outras tribos; 
ver seus filhos serem acometidos das doenças 
típicas da região e um deles ir para o Céu como 
conseqüência; enviar toda a sua família de volta 
para a Inglaterra enquanto labutava sozinho na 
África; confiar em Mim, embora tenha contraído 
doenças vez após vez.
 44. Esses foram sacrifícios maiores, mas 
como ele tinha se sacrificado nas pequenas coisas, 
viu que Eu era razão suficiente e motivo para 
suportar também os sacrifícios maiores. Ele tinha 
recebido recompensas por aqueles sacrifícios, o 
que lhe deu a fé e o nível de paixão necessários 
para poder sacrificar ainda mais por Mim.
 45. À medida que continuou Me servindo 
e sacrificando, continuou vivenciando Minha 
grande capacidade de satisfazê-lo. Cada ano ele 
descobria que Eu era mais importante para ele do 
que no ano anterior, e ao fazer prova de Mim, colocar 
as Minhas promessas à prova, ao sacrificar tudo por 
Mim, ele descobriu que só Eu já bastava. E através do 
seu testemunho, “Nunca fiz um sacrifício”, dá para 
ver que ele descobriu que Eu realmente bastava.
 46. Praticamente da mesma forma, você 
também pode chegar a esta paixão, ao ponto 
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em que Eu apenas lhe basto. É através do ca-
minho do sacrifício, da obediência, do serviço e 
da humildade que você descobre Minha grande 
capacidade de ser tudo para você.
 47. Sacrifício começa acima de tudo em 
seu coração e na sua mente. Não é tanto uma 
questão de abrir mão de algo ou das circunstân-
cias físicas nas quais você se encontra, mas sim 
uma questão de coração e atitude em relação a 
Mim. Tem a ver com seu desejo de Me agradar, 
sua disposição de dar a Mim, sua fé de confiar o 
que lhe é precioso nas Minhas mãos, seu amor 
em dar tudo para Mim.
 48. Quanto mais você Me dá e coloca aos 
Meus pés, quanto mais de si você submete a 
Mim cada dia, quanto mais decisões toma por 
Mim, Me obedece e escolhe a Minha maneira 
em vez de seus próprios desejos, quanto mais 
Me dá do seu amor e busca viver conforme a 
Minha Palavra, quanto mais faz prova de Mim 
demonstrando sua fé de ficar firme nas Minhas 
promessas, mais próximo chega a esse estado de 
paixão arrebatadora.
 49. Não é que assim que você chegar a este 
estado vai ser instantaneamente preenchido 
com um zelo e vontade incríveis de abrir mão 
de tudo o que é mundano e só viver livre e todo 
entusiasmado para Mim. Se espera esse tipo 
de mudança, vai ficar desapontado. Não, esta é 
uma mudança que ocorre dentro de você pouco 
a pouco cada dia. Sempre que dá para Mim, faz 
um sacrifício para Mim ou Me entrega mais um 
pouco de seu coração e vida, mais se aproxima 
desse nível de paixão.
 50. Este nível de paixão é muito como uma 
luz brilhante à sua frente, e cada passo que dá em 
direção a esta luz o leva para mais perto, permitindo 
que ela incida um pouco mais sobre você. Com 
cada passo você fica um pouco mais imerso nessa 
luz e ela se torna mais importante para você, até 
que finalmente a sente ao seu redor, tão brilhante 
e intensa que nem deixa espaço para sombras.
 51. É assim que você também pode en-
contrar essa paixão, esse amor que o compele 
sem você se sentir inibido Comigo. Quanto 
mais dá para Mim, mais apaixonado por Mim 
você fica. Quanto mais viver por Mim, mais 
vai Me ver trabalhar por você. Quanto mais Me 

puser à prova, mais vai descobrir que o Meu 
poder é verdadeiro. Quanto mais sacrificar por 
Mim, mais receberá de Mim. Quanto mais se 
aproximar de Mim, mais perto de você Eu fico. 
— Até você chegar ao ponto no qual percebe 
que realizei todos os seus sonhos, cumpri bem 
todas as Minhas promessas, mantive cada uma 
das Minhas palavras, fui fiel a cada passo e provei 
que sou mais do que o bastante para você.
 52. Então encontrará a paixão, o amor e o 
desejo ardente de dar e viver completamente, 
totalmente e sem reservas para Mim. É aí 
que seu serviço não tem limites, você se lança 
totalmente no Meu Espírito e conta tudo o mais 
perda, porque Eu o preencho totalmente.
 53. E assim como é possível ganhar e al-
cançar esta paixão, também se pode perder. 
Assim como é adquirida ao se caminhar pelos 
caminhos do serviço e do sacrifício, também 
pode ser rejeitada e abandonada ao se recusar 
fazer uma jornada por essas trilhas e seguir os 
caminhos do egoísmo, de sua própria vontade, 
orgulho e preferências.
 54. Se quiser alcançar este estado de 
paixão irrefreável, no qual a única coisa que 
importa neste mundo sou Eu, então escolha 
os caminhos que lhe apresentei. Tome cada 
decisão Me levando em consideração. Quando se 
deparar com a escolha entre fazer a coisa humilde 
ou a orgulhosa, escolha a coisa humilde. Quando 
se deparar com a opção de sacrificar algo por 
Mim, dê-Me essa oferta com o máximo de boa 
vontade. Quando passar por uma provação ou 
batalha intensa, escolha as armas do Meu Espírito 
e lute por Mim com toda a sua força. Quando 
for assaltado por dúvidas ou temores, estenda as 
mãos de louvor e gratidão a Mim. Quando lhe 
for pedido para levar uma carga pesada, venha 
e Me deixe levar a carga com você.
 55. Todas as escolhas que faz por Mim 
trazem cada vez mais esta paixão em sua vida. 
Sempre que escolhe firmar-se nas Minhas pro-
messas e Me colocar à prova, aproxima-se mais 
desse estado de amor por Mim que o compele a 
tudo. Se quiser chegar ao estado em que tudo o 
que encontra sou Eu e a intensa satisfação que a 
Minha totalidade traz, então escolha a Mim acima 
de tudo o mais sempre que se deparar com uma 
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escolha. Você então também terá condições de 
dizer, como Livingstone, “Nunca fiz um sacrifício, 
pois Jesus sempre me bastou.”

 56. (Jesus:) Não tenha medo de 
descobrir que Eu basto. Muita gente 
tem este medo porque acham que vão 
perder tudo que têm por precioso. Mas, 
na verdade, qualquer coisa que lhe 
é querida, com exceção de Mim, em 
algum momento vai desapontá-lo. Só 
Eu nunca vou mudar e sempre satisfarei 
suas expectativas. Só Eu posso conservar 
as coisas devidamente encaixadas.

Permita-Me deixar uma área sensível
 57. (Jesus:) Eu sei o que é preciso na 
vida de cada pessoa para levá-la à posição na 
qual pode ver claramente a sua insuficiência, 
perceber a futilidade da carne e do mundo, e na 
qual a sua necessidade por Mim se torna um fato 
genuíno, e o fervor é uma palavra diária.
 58. É aí que vêem as coisas no espírito, 
através dos Meus olhos, que são os olhos da 
realidade mais verdadeira e profunda. É nesse 
ponto que vêem que Eu sou o centro, a razão, o 
sentido de tudo, e que sem Mim não há nada. É 
uma posição difícil, porém a mais linda, gloriosa 
e honrada no plano espiritual celeste.
 59. Não importam as circunstâncias que Eu 
use ou o que lhes peça para renunciar, passar 
ou lutar, o resultado final de permitir as Minhas 
preciosas noivas passem pelos quebrantamentos 
é levá-las a esse estado no espírito. É aí quando 
vocês chegam ao seu fim e Eu começo. Nessa 
condição vocês não são nada e Eu sou tudo. É 
então que entro e faço amor com vocês e as possuo 
como nunca pude antes, quando estavam cobertas 
com seus roupões, acessórios e distrações que Eu 
tive que lhes pedir para renunciarem.
 60. Não é a Minha vontade nem Meu plano 
que vocês permaneçam no torno do oleiro para 
sempre; esta não é a única maneira de reter este 
amor, este conhecimento, esta conexão, este en-
tendimento. A Minha vontade, porém, é permitir 
que surjam coisas na sua vida regularmente para 

lembrá-los do que passaram, do que viveram e 
aprenderam.

 61. (Jesus:) Dizer que Eu basto 
também é reconhecer que nada é im-
possível para você. Não há nada pelo 
que você não possa passar, nada que 
não agüente perder, nada que o abale, 
porque você ainda terá a Mim, e Eu sou 
tudo o que você precisa. Você está firme 
na Rocha, e lá não será abalado.

 62. Quando Eu pego você, Meu vaso, do 
seu lugar de utilidade e o trago para a Minha 
“olaria” para refiná-lo, refazê-lo, e transformá-
lo em um instrumento melhor e mais útil, gosto 
de deixar uma marca, um sinal, um lembrete, em 
algum lugar de seu ser, da sua constituição, que 
se torne uma “área sensível” em sua vida.
 63. Vou sarar e restaurar, e posso dar 
saúde total à sua mente, espírito e alma, até 
mesmo depois das experiências mais devasta-
doras e difíceis. Mas, se você for sábio, vai Me 
permitir e até orar para que Eu deixe algo como 
um lembrete, uma lembrança — um “troféu” 
seria uma boa maneira de dizer — daquilo pelo 
qual você passou e do que ganhou com isso.
 64. Num caso em que teve que renunciar a 
alguém a quem amava encarecidamente e no 
qual se apoiava, mas então Eu deixei claro que 
era hora de mudanças, não é da Minha vontade 
que seja sempre doloroso para você ver tal pessoa, 
interagir com ela, pensar nela, fazer as coisas que 
costumavam gostar de fazer juntos e que o lembra 
dela. Porém Eu posso querer que você sinta uma 
pontinha de saudades de vez em quando, ou que não 
perca totalmente seus sentimentos pela pessoa.
 65. Você naturalmente acha que uma 
vitória completa significaria não ter nenhum 
sentimento por ela nem reação alguma a tudo 
o que tem a ver com a pessoa. Mas, na verda-
de, esta pode não ser a vitória mais desejável. 
Uma vitória mais duradoura talvez seja superar 
totalmente a dor e as batalhas intensas, porém 
retendo ainda um “local sensível” de sentimentos 
que podem surgir de vez em quando como um 
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lembrete das coisas pelas quais passou e uma 
lembrança de sua própria fraqueza.
 66. Como no caso do quebrantamento, 
você pode passar por isso de uma das seguintes 
formas: Pode se endurecer, ignorar a situação e 
se forçar a “superar”— porque isso é possível, 
ou seguir o caminho oposto e permitir que algo 
volte a surgir que sempre o leve “de volta à estaca 
zero” e reviva todo aquele mês ou ano de tristeza 
pelo qual passou quando estava mais por baixo; 
ou você poderia permitir que a experiência o 
faça Me louvar e agradecer pela maneira como 
o ajudei a agüentar, passar pela coisa e superar 
— e ao mesmo tempo deixar que lhe sirva de 
lembrete do quanto precisa de Mim, o que Eu 
significo para você, e como aprendeu durante o 
mais profundo desespero que Eu e o Meu amor 
realmente bastamos e é o que mais importa.
 67. A oração de seu coração durante um 
tempo de quebrantamento não deveria ser “me 
tire desta situação o mais rápido possível”, ou 
“assim que eu passar por isto não quero nem 
me lembrar de nada”. A oração de seu coração 
deveria ser que Eu opere em sua vida como achar 
melhor; que Eu o mantenha sensível, conectado, 
da maneira que Eu achar melhor. Às vezes isso 
significa que no futuro você vai ter que passar por 
mais uma “das grandes” para lembrá-lo. Muitas 
vezes, porém, a pequena “marca” que Eu deixo 
na sua vida, se você permitir que ela sirva o Meu 
propósito — se você não se endurecer ou rejeitar 
tal coisa — pode servir para este fim.

 68. (C.T. Studd:) Há muito poucos 
que escolhem seguir o Senhor com 
tanto ardor, amá-lO sem reservas, e 
desejá-lO com tanto desespero que se 
disponham a dar tudo que têm. Mas é 
então que, sem remorsos ou reservas, 
você sabe que Jesus basta.

Ame-Me intimamente
 69. (Jesus continua:) A dádiva e arma de 
Me amar intimamente tem um papel chave 
tanto em ganhar como reter este dom de sa-
ber que Eu basto. Quando você está passando 

pelos moinhos dos quebrantamentos, faz toda 
a diferença poder se apoiar no Meu amor por 
você — estar certo que o amo profunda, íntima, 
apaixonada e incondicionalmente.
 70. Não é algo que se sente, imagina, ou usa 
para escapar da realidade. É algo que se torna 
real para você quando se vê desprovido de apoio, 
de apoio terreno, e quando Eu tomo vida para você. 
Quando você Me ama íntima e freqüentemente 
e faz deste amor ardente parte de sua vida, isso 
confirma o Meu lugar na sua vida.
 71. Embora você não passe pelo mesmo 
nível de desespero ou paixão na forma de 
sentimentos nos “bons momentos” como nos 
“momentos difíceis”, Me amar intimamente 
tem um poder espiritual que acende e mantém 
o fogo do Meu amor vivo de forma que o man-
tém numa boa posição espiritualmente — numa 
posição em que se apóia em Mim e Me mantém 
em primeiro lugar. Muito desse poder se encontra 
na humildade. Quando você passa por quebran-
tamentos extremos, quando se vê destituído de 
tudo que lhe era querido e desejava, é então que 
ganha humildade.
 72. Humildade e Me amar intimamente 
estão intrinsecamente ligados. Não dá para você 
se tornar um Comigo em intimidade espiritual 
sem se expor e às suas fraquezas, removendo e 
abrindo mão de seu orgulho. E humildade é o 
solo do qual brota um entendimento claro, puro 
e cristalino de que Eu sou tudo e basto.
 73. Então, se você chegou a este estado, se 
reconheceu isso, se chegou à linda e gloriosa 
posição de descobrir que Eu sou tudo, e se 
quer reter este entendimento, então continue Me 
amando intimamente e gerando as bênçãos de 
humildade, desespero e uma perspectiva espiritual 
clara na sua vida.
 74. Amar-Me intimamente o limpa de toda 
a tralha do mundo, da tralha da mente carnal, 
de toda a tralha física, mental, ou emocional 
na qual se apóia e que tende a se interpor entre 
nós. Você pode fazer muitas outras coisas sem 
estar totalmente humilde e desesperado, nu no 
espírito e sabendo que não é nada e Eu sou tudo. 
Mas não pode Me amar intimamente — verda-
deiramente Me amar, conhecer e entregar-se a 
Mim — sem chegar ao ponto, no espírito, em 
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que a humildade reina e não existem fachadas 
entre nós. 
 75. É então que vou lembrá-lo de quanto 
precisa de Mim. É aí que você vai poder reter 
esse conhecimento e entendimento ganho a du-
ras penas de que Eu basto, que sou o centro da 
sua vida, sou o seu mundo e universo, e que em 
comparação a Mim, nada mais importa.
 76. Então venham sempre a este local, 
Meus amores. Quer estejam passando por um 
momento alto ou baixo no ciclo da vida, podem 
permanecer numa posição de verdadeiramente 
Me conhecer, Me colocar em primeiro lugar e 
entender que precisam de Mim, despir sua alma 
totalmente perante Mim e Me amar como a noiva 
que são e que Eu preciso que sejam.

 77. (Mamãe:) Eu perguntei ao 
Senhor como é que a humildade e 
amá-lO intimamente estão tão inti-
mamente ligados. O Senhor já disse 
muitas vezes que amá-lO intimamente 
requer humildade, mas tem gente que é 
bem versada em dizer palavras de amor 
ao Senhor mas ainda tem muita batalha 
de orgulho, de modo que eu queria saber 
como isso funciona no espírito.

 78. (Jesus:) Você pode Me dizer 
palavras de amor sem ser humilde, 
mas não pode se despir totalmente no 
espírito, colocar tudo aos Meus pés e 
entrar numa intimidade celestial Comigo 
sem deixar seu orgulho na porta.
 79. Eu enfatizei o ato de dizerem 
palavras de amor porque é um passo 
de humildade. Mas para algumas pes-
soas deixa de ser tão humilhante dizer 
palavras de amor depois que se acos-
tumam; torna-se quase automático.
 80. Eu aqui Me refiro a fundirmos 
nossos espíritos, a termos comunhão 
de coração com coração, intimidade no 
amor, algo que é tão ardente, íntimo e 
completo, que nem usando o conceito do 
sexo é possível explicar totalmente.

 81. Para vocês verdadeiramente 
se tornarem um Comigo, têm que se 
humilhar. E quando se humilham no 
espírito e são pequenos aos seus próprios 
olhos, quando dispõem tudo perante 
Mim, sou irresistivelmente atraído a 
vocês, Meus amores. O vácuo que criam 
Me atrai e nossos espíritos se fundem de 
uma maneira poderosa. Isso é o máximo 
em Me amar intimamente.

Submeta-se e entregue-se, Eu Me 
preocupo com o resto!
 82. (Jesus continua:) Sua vida está nas 
Minhas mãos. Confie em Mim para o seu 
futuro. Não se preocupe com se, quando e por 
quantos quebrantamentos vai ter que passar para 
permanecer perto de Mim. Deixe Eu Me preocupar 
com isso. Você só tem que se entregar e confiar 
em Mim, entregar a sua vida a Mim, pois isso 
faz parte do ser Minha noiva. Significa dar-Me 
tudo de si, deixar-Me possuí-lo por completo, 
literalmente assumir o controle da sua vida, do 
seu espírito, do seu ser, e passar a ser proprie-
dade Minha. Quando faz isso, Eu Me asseguro 
de você sempre ter algo que o faça lembrar (da 
maneira que Eu considerar necessário,) como 
sou importante na sua vida.
 83. Não permitirei que se desencaminhe. 
Não deixarei você perder este amor, este fogo e 
profundidade que adquiriu depois deste tempo 
de provas na fornalha. Vou deixar Minha marca 
em você, Meu selo da nossa conexão e de sua 
dependência em Mim. Ore por isto, deseje isto, 
e continue Me amando e se entregando a Mim 
vez após vez.
 84. Submeter-se, renunciar a tudo e abrir 
mão das coisas não é algo que se faz apenas uma 
vez. Há momentos especialmente comoventes e 
ocasiões significativas nas quais se toma decisões 
mais cruciais, e a chave para não perder o que ga-
nhou nesses momentos é continuar se submetendo, 
renunciando e abrindo mão de tudo. Isso nem 
sempre se traduz em sofrimento e quebrantamento. 
Na verdade, quanto mais você se submeter e der 
a Mim, mais fácil será e menos doerá.
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 85. Eu lhe dou um descanso, tréguas, ou 
pelo menos batalhas mais fáceis. Sou um marido 
atencioso e também um comandante sábio. Eu o 
envio para a batalha como Meu soldado, contudo 
também o amo profunda e ardentemente, e tenho 
todas as intenções de vê-lo de volta ileso, porque 
preciso de você, o desejo e me preocupo com 
você profundamente. Quero você no Meu leito de 
amor. Quero ter tempos especiais, memoráveis, 
felizes e lindos com você.
 86. É necessário as duas coisas para nosso 
relacionamento ser completo — períodos de luta 
lado a lado nas batalhas mais profundas, escuras 
e pesadas, e períodos de refrigério e renovação 
desfrutando da beleza da vida e do amor. Uma vida 
espiritual saudável possui um equilíbrio entre esses 
dois fatores. Este é o seu destino, seu chamado, o 
que deveria esperar como Minha noiva e soldado.

 87. (Papai:) A submissão produz 
grande paz. Sente-se uma paz enorme 
ao  permitir que o Senhor aja como Ele 
achar melhor e aceitar o que Ele lhe 
tiver reservado. Significa estar disposto 
a abrir mão de tudo o que este mundo 
tem a oferecer. Significa Lhe permitir 
remover amorosa e cuidadosamente cada 
coisinha que se interponha entre vocês 
dois, para que você possa se entregar 
em total abandono a Ele.

“Tenho por perda todas as coisas…”
 88. (Jesus:) O segredo para ter esta mente 
firme em um só objetivo, esta abnegação, este 
estado de espírito celestial, está na Minha 
Palavra, Meus queridos. Paulo deu um bom 
testemunho do que ele pensava disso e em parte 
do que o levou a dizer:
 89. “Mas o que para mim era lucro, 
considerei-o perda por causa de Cristo. E, na 
verdade, tenho também por perda todas as coisas, 
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, 
meu Senhor, por quem sofri a perda de todas 
estas coisas, e as considero como refugo, para 
que possa ganhar a Cristo, e seja achado nEle, 
não tendo justiça própria, que vem da lei, mas 

a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça 
que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lO, e 
o poder da Sua ressurreição e a comunhão dos 
Seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua 
morte. ... Irmãos, não julgo que o haja alcançado. 
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que para trás ficam, e avançando para as 
que estão diante de mim, prossigo para o alvo, 
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus.” (Fil.3:7-14).
 90. Para ganhar esta intimidade Comigo, na 
qual as coisas deste mundo são menos sedutoras 
ou atraentes, precisa ter as coisas deste mundo 
por perda — se elas o afastarem de Mim. Você 
talvez se indague, “Como vou fazer isso?”. Precisa 
manter os olhos no Céu, na eternidade, sabendo 
que as coisas desta Terra são como um vapor que 
logo passa e deixa de existir depois de uns poucos 
anos, mas as coisas do espírito duram para sempre. 
É a visão eterna. A carne e as coisas desta Terra 
que muitas vezes são tão importantes agora, logo 
não existirão mais.
 91. Então, esqueça-se das coisas que atrás 
ficam, ou que logo ficarão para trás, e avance 
para as que estão adiante. Prossiga para o 
alvo pelo prêmio da sua soberana vocação. 
Concentre sua mente nos lugares celestiais, 
pensando no que há de vir, em vez de nas coisas 
que existem, nas muitas coisas que o rodeiam.
 92. Sei que é difícil. Foi difícil para o Meu 
servo Paulo também, e para muitos dos Meus 
servos ao longo das eras. Às vezes para “ter por 
perda todas as coisas” é preciso sofrer a perda 
de algumas ou todas essas coisas. É aí que entra 
o fator renunciar a tudo, que constitui a vida de 
um discípulo. É preciso renunciar ao orgulho e a 
outros maus hábitos e atitudes. Amigos e amados 
às vezes o desapontam e decepcionam. Cônjuges 
e filhos às vezes o abandonam. Cargos e posições 
de liderança vêm e vão. Todas as coisas mudam 
ou passam um dia, só Eu permaneço.
 93. No final, você vai poder dizer, como os 
Meus servos dedicados disseram muitas vezes, 
“Vocês podem ficar com o mundo, só me dêem 
Jesus!” No final, vai descobrir que Me amar e 
viver para Mim basta, e ao fazer isso, todas as 
outras coisas que precisa lhe serão acrescentadas. 
Ao abrir mão de tudo, você recebe tudo.
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 94. (Jesus:) Embora o espírito es-
teja disposto, a carne é fraca, e muitas 
vezes atrapalha. Cada um de vocês tem 
muletas que os prendem. Vocês usam 
suportes do mundo físico, prendem-se 
a coisas que, se lhes fossem tiradas de 
repente, os fariam vacilar. Chegaram a 
um ponto em que dependem de várias 
coisas, tais como seu raciocínio carnal, o 
associarem felicidade a ter ou não certas 
coisas, ou o senso de segurança que têm 
devido ao orgulho ou ao sentimento de 
autopreservação. São esses “apoios” que 
os impedem de provar e ver que Eu sou 
bom, e que na realidade só precisam de 
Mim. Quando lhes permito provações e 
pesares tenho por meta retirar esses su-
portes. Quero ajudá-los a viver sem eles 
e mostrar-lhes que não precisam deles.
 95. Essa é outra razão pela qual 
quero que abracem os períodos difí-
ceis. Essa é outra razão porque lhes pedi 
para receberem de boa mente as batalhas. 
Elas servem principalmente para limpá-
los de tudo o que os impede de ver o 
que Eu verdadeiramente significo para 
vocês, ou seja, que sou o seu tudo.

 96. Meus servos às vezes têm tanto amor 
por Mim que estão dispostos a sofrer a perda 
de todas essas coisas, e as consideram como 
esterco. A maior parte do tempo, porém, eles de-
senvolvem este amor através dos quebrantamentos 
e perdas que sofrem. Seu amor fica mais profundo 
e maduro, e cresce com os pesares e lágrimas, e 
do solo de um coração quebrado e contrito.
 97. Como já foi dito sobre liderança, exis-
tem tão poucos líderes porque pelo jeito não é 
possível quebrantá-los rápido o suficiente, e Eu 
só posso usar homens e mulheres quebrados. 
E o mesmo acontece com aqueles que dizem, 
“Jesus me basta. Ele é tudo o que preciso!” Muitas 
vezes antes da pessoa chegar a esse ponto tenho 
que quebrá-la, fazer dela um vaso diferente e 
melhor, que passou por perdas, quebrantamentos 
e dor, um vaso que recorreu a Mim em busca de 

consolo, compaixão e alívio e constatou que, no 
final das contas, Eu verdadeiramente sou tudo 
o que importa, e que Me amar e fazer a Minha 
vontade é o bastante.
 98. Posso mudar os corações daqueles 
que querem se aproximar de Mim e que Me 
deixam afastá-los das coisas deste mundo. À 
medida que passam pelos fogos das provações, 
as impurezas são queimadas.
 99. Não temam essas coisas, Meus queridos 
amores. Entreguem-se totalmente a Mim com 
louvor e ação de graças, sabendo que faço todas 
as coisas bem e por amor a vocês. Se quiserem 
se tornar assim e poderem dizer “Jesus basta”, 
peçam-Me para fazer o que for preciso para lhes 
incutir essa atitude. Posso fazer isso, e é o que 
vou fazer. Eu não os deixarei ser tentados acima 
do que podem. Comecem a ver cada coisinha que 
acontece na sua vida como uma oportunidade de se 
aproximarem de Mim, de Me conhecerem melhor 
e fazerem prova das Minhas promessas. Agindo 
assim, Eu farei de vocês novas criaturas. Esta é a 
Minha Palavra e a promessa que lhes dou.

 100. (Jesus:) Conhecer a Mim como 
a essência do seu ser, entender que só 
Eu já basta e que sou tudo para você, 
é um tesouro espiritual difícil de se 
conseguir.  Há tanta coisa entre você e esta 
pérola de grande valor, este tão precioso 
entendimento espiritual. Tantos hesitam 
em assimilar isto e o reivindicarem. É 
preciso desejar muito, renunciar a si 
mesmo e às suas vontades e preferências 
na vida. Só quando você se entrega 100%, 
em outras palavras, tudo, é que posso lhe 
dar este tesouro precioso, e só então você 
está vazio o suficiente para contê-lo.
 101. Para a maioria das pessoas 
é preciso vivência, além de quebran-
tamentos e batalhas, para chegar ao 
ponto em que realmente estende a 
mão para pegar essa pérola, em que 
busca e procura diligente e abertamente, 
e está desejoso e pronto para possuir tal 
tesouro. Não é preciso ter experiência, 
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mas poucos só o desejam de verdade 
depois que são quebrantados e sem 
tantas idéias próprias.
 102. A boa notícia, porém, é que 
uma vez que você chega ao ponto em 
que quer, é fácil achar esse tesouro. 
Tenho o maior prazer em ir correndo até 
você, tomá-lo em Meus braços e des-
frutar desse novo nível de intimidade e 
paixão com você. De certa forma trata-se 
justamente disso, de mais intimidade e 
proximidade de Mim. Um segredo para 
fomentar essa fome e vácuo por Mim, 
e Me aproximar do seu coração é Me 
amar intimamente, completamente livre 
e em total abandono.

Escolha satisfazer seus desejos 
espirituais
 103. (Jesus:) Meus amores, vocês são, 
acima de tudo, seres espirituais. No momento 
seus espíritos habitam corpos físicos e caminhos 
carnais. Por “caminhos carnais” entende-se a 
tendência de agirem de maneiras que agradam à 
sua existência física. Por exemplo, se estiverem 
com fome e alguém colocar um lindo pedaço 
de torta na sua frente, mesmo se houver muitos 
outros ao seu redor que também têm fome, a 
tendência natural e intrínseca da carne — o ca-
minho carnal — é pegar a torta e comê-la. Essa 
é a reação natural da carne.
 104. Por isso Eu disse que “seus caminhos 
não são os Meus caminhos, porque assim como 
os céus são mais altos do que a terra, assim são 
os Meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos” (Isa.55:8,9). Estou tentando fazer com 
que vejam que há outros caminhos muito mais im-
portantes do que os carnais, naturais, humanos ou 
das reações que lhes são típicas. — São os caminhos 
do Espírito de Deus. E, tal como já descobriram 
muitas vezes, as únicas coisas que satisfazem seu 
espírito são os caminhos do Espírito de Deus.
 105. De volta ao nosso exemplo: Se você 
pegasse aquela torta e a comesse, sua carne se 
satisfaria, mas seu espírito não seria alimentado 
nem nutrido. Mas se deixasse outra pessoa pegar 

a torta, esse ato alimentaria o seu espírito, lhe 
daria um certo grau de satisfação, e na verdade, 
o nutriria e o ajudaria a crescer. Ajudar a crescer? 
Como? Tornando-o mais maduro, feliz, satisfeito, 
mais capaz de se sacrificar pelos outros, etc. Seu 
espírito cresceria como resultado desse ato.
 106. Esta é uma ilustração simples, mas 
mostra a estrutura básica da natureza huma-
na. Vocês são da terra, portanto terrenos, e seus 
corpos precisam de atenção, nutrição, de se man-
terem aquecidos e se desenvolverem. Mas vocês 
também são do espírito e seres espirituais, e seus 
espíritos também precisam de atenção, nutrição, 
de se manterem aquecidos e se desenvolverem.
 107. Esta é a maior prova da vida, e resu-
me-se a aprender as lições principais da vida e 
do livre arbítrio, de ver se o homem vai escolher 
crescer em espírito, amadurecer espiritualmente 
e chegar à conclusão de que deveria dedicar 
seu tempo e vida ao mundo eterno no qual seu 
espírito vive — ou alimentar apenas seu corpo 
e sua carne, o que mata a sua alma de fome.
 108. O homem já foi mais sintonizado 
espiritualmente, e tinha as prioridades certas.  
Mas Eu lhe dei a opção. Dei ao diabo o controle do 
mundo carnal e lhe permiti apresentar ao homem 
esta escolha. Como sabem, o homem escolheu a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos 
olhos e a soberba da vida, o que trouxe a sua de-
cadência. Ele deixou de dar prioridade às coisas 
espirituais e começou a viver no plano carnal, 
portanto agora o espírito do ser humano vive no 
mundo carnal. É isso o que significa nascer “no 
pecado”. Cada ser humano nascido depois de 
Adão e Eva nasceu segundo a natureza carnal, 
de modo que sua tendência natural é satisfazer 
sua carne em vez de seu espírito.
 109. Eu vim e morri por vocês para abrir 
caminho para a natureza espiritual, mas cada 
pessoa tem que escolher aceitá-la. Depois que a 
escolhe e escolhe a Mim, depois que Me convida 
para habitar no seu coração e aceita a salvação que 
dou de presente, o lugar onde você vai viver no 
mundo espiritual vai depender das decisões que vier 
a fazer. Em outras palavras, Eu abri a porta de volta 
para o estado espiritual de felicidade e satisfação 
completa, mas cada pessoa decide se quer viver 
nessa dimensão ou não ou até que ponto.
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 110. Muitas vezes é difícil acreditar de 
verdade que a felicidade reside nos lugares 
espirituais. É mais fácil acreditar que você pode 
obtê-la por meios carnais, tais como pegar aquele 
pedaço de torta, ou por uma série de coisas na-
turais e físicas que sua natureza humana deseja. 
— Talvez trabalhando para ganhar dinheiro e 
conseguir as coisas materiais que quer, como, por 
exemplo, um carro, uma casa, um marido boa-
pinta ou uma esposa linda, etc. Mas no final vai 
descobrir que essas coisas não satisfazem. Sabe 
por quê? Porque satisfazer a carne ou a natureza 
carnal não satisfaz o espírito faminto.
 111. Muita gente é assim. Milhares e mi-
lhares, milhões e milhões de pessoas querem 
ser felizes, mas buscam no lugar errado. Elas 
vivem para isso, para procurar essa porta que 
as vai guiar de volta à felicidade. Mas só vão 
encontrá-la no espírito. E vocês, Meus filhos de 
David, deveriam viver para mostrar aos outros 
onde encontrar essa porta, essa entrada: Eu.
 112. E uma vez que encontram e abrem 
essa porta e o que está ali se torna acessível 
a vocês, a decisão seguinte é em que direção 
vão seguir. Ainda existe essa opção! Vão seguir 
pelo caminho que satisfaz o seu espírito, muitas 
vezes às custas da satisfação de sua carne? Ou vão 
preferir satisfazer os desejos da carne, geralmente 
às custas da satisfação espiritual?
 113. Ora, o problema é que a carne e o 
mundo carnal são temporários. Eles passam, 
e seu espírito vai deixar este corpo e ir para 
outro lugar e residir numa casa espiritual. Os 
seus pertences nessa outra dimensão na maioria 
dependerão das suas aquisições na Terra, das 
decisões que tomaram aqui, de crescer em espírito 
ou alimentar seus caminhos carnais.
 114. Tudo se resume simplesmente ao fato 
de que vocês são, acima de tudo, seres espi-
rituais. Só quando aprenderem que felicidade, 
realização e satisfação derivam apenas do satis-
fazer a natureza espiritual é que vão conseguir 
ser verdadeiramente felizes. Enquanto estiverem 
dando a qualquer coisa carnal — quer seja um 
desejo, algo da natureza carnal ou tendência e 
preferência da carne — mais prioridade do que 
às necessidades do seu espírito, não encontrarão 
verdadeira satisfação.

 115. Visto que vocês são naturalmente tão 
presos à Terra e à natureza carnal que seus an-
tepassados escolheram e na qual nasceram, essa 
é a inclinação natural, a decisão automática. Mas 
quando seu espírito começa a crescer e amadurecer 
através de experiências, então começam a aprender 
que essas escolhas não satisfazem realmente o seu 
espírito. Podem satisfazer o seu corpo temporaria-
mente, mas a única coisa que satisfaz seu espírito 
é quando decide em Meu favor.
 116. Por isso tudo se resume a “Jesus basta.” 
Eu basto porque sou todas as coisas que satisfazem 
suas necessidades espirituais. Eu sou amor, genti-
leza, delicadeza, longanimidade e misericórdia. Eu 
é que satisfaço o seu espírito. Eu! Eu sou a árvore 
que contém os frutos que satisfazem você. E por 
“você,” estou Me referindo ao que você é acima de 
tudo e a razão principal por que foi criado, ou seja, 
para ser espiritual. Acontece que você habita um 
corpo físico e tem uma natureza carnal, de modo 
que sua tendência natural é seguir o caminho da 
carne e fazer escolhas da carne.
 117. Mas através da vida na Terra Eu tentei 
guiar cada pessoa de volta para Mim. Primeiro 
através da salvação, depois se alimentando da 
Minha Palavra, e através da experiência tento guiar 
cada um para ser tão profundo no Meu Espírito 
quanto optar por ser. E quanto mais profundos 
forem, mais felizes serão.
 118. Quando você chegará ao estado de 
“Jesus basta”? Depende de você, de quanto 
aprende com suas experiências no físico e quanto 
implementa o conselho dado na Minha Palavra. 
Eu não serei o bastante se estiver fazendo escolhas 
carnais. Escolher a Mim geralmente significa 
renunciar e deixar de lado as coisas da carne. 
Então, se Eu não o estiver satisfazendo neste 
exato momento, se Eu não for tudo para você, 
provavelmente é porque você está preferindo 
satisfazer a sua natureza e os desejos carnais 
mais do que o seu espírito. Seu espírito, portanto, 
simplesmente não está satisfeito, porque você 
não está fazendo as escolhas que o satisfazem.
 119. Tudo depende de suas decisões e do 
balanço final de tais decisões. Deseja satisfazer 
a sua carne? Então Eu não vou satisfazer você. 
Mas se está decidindo em Meu favor, os desejos 
carnais serão menos importantes para você.
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 120. Quanto mais optar por satisfazer o seu 
espírito, mais satisfação de espírito lhe darei. 
É um hábito que se forma. Se alimentar a carne, 
vai desejar mais carne; mas se concentrar-se em 
alimentar o espírito, então é o espírito que vai 
desejar. Em última análise, a satisfação do espírito 
é a única coisa que vai verdadeiramente satisfazer 
e preencher você. Mas satisfazer a carne pode se 
transformar num vício, e definitivamente atrapa-
lhar sua alimentação e satisfação espiritual.
 121. É por isso que Paulo disse que consi-
derava todas as coisas como esterco para que 
pudesse ganhar a Mim, porque as escolhas que 
fez na vida foram a favor de Mim e do espírito, 
até chegar ao ponto em que não se importava 
mais com a carne. O mesmo aconteceu a Enoque. 
Ele Me queria tanto que Eu simplesmente o 
levei (Gen.5:24). Vi que ele não se importava 
mais — nem um pouquinho — com as coisas 
desse mundo carnal, de modo que o levei como 
estava, e ele vive Comigo hoje, são e perfeito em 
espírito.
 122. “Os espíritos dos justos aperfeiço-
ados” (Heb.12:23) é como todos vocês serão 
se fizerem as escolhas em prol do espírito e 
que vão alimentar, desenvolver e satisfazer o 
seu espírito em vez da sua carne; se mudarem o 
ponto de equilíbrio da sua vida e concentrarem-se 
em satisfazer sua natureza espiritual em vez da 
carnal. A escolha é sua. Estou fazendo tudo ao 
Meu alcance, claro, para ajudá-los, cutucá-los e 
fazer com que optem pelo espiritual.
 123. Por isso muitas vezes permito doenças, 
aflições, problemas de saúde, acidentes, catás-
trofes naturais e toda uma gama dos males do 
diabo. Permito que ele lhes impinja essas coisas. 
Ele é Meu mensageiro e instrumento. Minha 
intenção é que isso os traga de volta para Mim e 
passem a procurar satisfazer as coisas relacionadas 
ao espírito. Se estiverem vivendo muito na carne, ou 
se Eu quero que tomem um outro passo no aspecto 
espiritual, muitas vezes permito que certas coisas 
na carne dêem uma guinada para “pior”, porque 
isso abre espaço para o seu espírito dar um passo 
para melhor. Entendem?
 124. É disso que se trata. Trata-se de 
entender que, “É verdade, Jesus basta,” e 
então tomar decisões com base nisso. Eu vou 

satisfazer seu espírito, mas cada um decide. 
Depende das suas decisões e da direção que seguir 
nessas escolhas. O equilíbrio entre o quanto está 
alimentando sua natureza carnal ou a espiritual 
determina até que grau Eu lhe basto.
 125. Se Eu não bastar, ora, então pode 
concluir com bastante exatidão que está se 
entregando e buscando satisfazer a carne às 
custas dos desejos espirituais. Se estivesse se 
submetendo mais à sua natureza espiritual e 
fazendo as coisas que alimentam e satisfazem 
o seu espírito, Eu estaria mais próximo e lhe 
bastaria. Essa é a resposta.
 126. É claro que entendo o dilema. Vocês 
estão entre a natureza carnal e a espiritual, 
portanto não os culpo por suas decisões. São 
escolhas difíceis. É difícil deixar a natureza 
carnal de lado. Portanto simplesmente continuo 
lhes dando oportunidades, esperando, orando por 
vocês e fazendo tudo o que posso para ajudá-los 
a tomar as decisões certas. O mesmo acontece 
com seus espíritos ajudantes. Mas tanto Eu como 
eles não podemos forçá-los de jeito nenhum. 
Cada um tem que fazer essas escolhas de livre 
e espontânea vontade. Vocês não obteriam os 
resultados se Eu os forçasse. Então, embora Eu 
possa lhes apresentar oportunidades, vocês têm 
que dar os passos.
 127. Então, olhem ao seu redor. Que opor-
tunidades estou lhes dando no momento? Vocês 
vão usá-las para darem os passos espirituais que 
quero que dêem em direção à Minha natureza? É 
isso o que vai satisfazer vocês e durar. Entendo que 
é difícil. Mas também é importante entenderem que 
vai fazer uma diferença no seu estado de espírito e 
grau de satisfação espiritual quando vierem para a 
sua casa espiritual aqui Comigo. Como estão a par 
disso, Eu lhes rogo que tomem decisões sábias. 
Elas serão para o seu bem e edificarão sua riqueza 
espiritual, tanto quando chegarem ao Céu, como 
agora, na sua vida na Terra.
 128. “Só o que é feito por Cristo durará.” 
Isso é uma grande verdade! Os resultados e 
frutos dessas decisões de se aproximarem de 
Mim se perpetuarão no Meu mundo, para onde 
todos vocês estão a caminho.
 129. Então, Meus amores, Meus queridos 
por quem dei tudo, quero que sejam o mais 
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felizes possível, e oro para que o sejam. Eu vou 
bastar para vocês, se vocês Me quiserem. Eu os 
amo com um amor eterno e mal posso esperar 
até virem para junto de Mim.

 130. (Jesus:) Descobrir que Eu 
basto é uma experiência pela qual 
cada pessoa tem que passar sem 
ajuda externa. Receber a paixão e o 
desejo para descobrir isso é fruto de 
Me amar e valorizar a Minha Palavra, 
de passar tempo Comigo e passar por 
todas as experiências da vida junto 
Comigo. Então, como alguém que se 
apaixonou, você vai querer mais de 
Mim. Vai querer saber o que Eu penso, 
como sinto, como gostaria que fizesse 
alguma coisa. Vai descobrir como sou 
sábio, cheio de idéias e maravilhoso. 
Eu serei tudo para você.

Tudo lhe será restaurado cem por 
cento!
 131. (Jesus:) Quando Eu lhe basto, é porque 
você descobriu que sou tudo o que precisa para 
ser feliz e se sentir satisfeito, e aceitou esse fato 
e deseja viver assim. Não precisa de mais nada 
para fazê-lo feliz, satisfazê-lo, ou para fazer com 
que a vida valha a pena ser vivida — Eu basto. 
Pense nisso. É uma afirmação e tanto.
 132. Não é algo que vem naturalmente nem 
facilmente, pois são muitas as coisas que se 
interpõem no físico e os impedem de verdadei-
ramente se desprender e se apoiar totalmente 
em Mim, ou de Me experimentar por completo 
e descobrir que Eu basto e sou tudo. Com suas 
batalhas, provações, lições e experiências, Eu vou 
removendo essas coisas e lhes mostrando que elas 
não são nada, e que vocês só precisam de Mim. Eu 
os estou levando ao estado no qual seu espírito vai 
verdadeiramente se apoiar somente em Mim, não 
querer nada a não ser Eu, e vivenciar plenamente 
a satisfação que dou.
 133. Não é fácil saber e viver verdadei-
ramente o fato de que Eu basto, mas é uma 
escolha que você tem que fazer. O quanto con-

seguem este grau de proximidade e intimidade 
Comigo depende de cada um e das decisões que 
tomam. Aproximam-se disso quando alimentam 
o espírito mais do que a carne, quando investem 
nas coisas espirituais, dão preferência a elas e se 
disciplinam para desejarem a satisfação espiritual 
acima da carnal.
 134. Pode ser algo bem solitário e de 
certa forma assustador deixar tudo para trás, 
renunciar e abandonar tudo, colocando tudo em 
Minhas mãos e Me dizendo para fazer o que bem 
entender, colocando-Me ativamente em primeiro 
lugar em suas vidas. Mas depois que fazem, se 
conseguirem passar do estágio inicial de solidão 
e temor de abrir mão de tudo que amam e que 
lhes é precioso, e colocarem tudo firmemente 
em Minhas mãos, então descobrirão que todas as 
coisas lhes serão retribuídas cem vezes mais.
 135. Vão ver que Eu restituo a maior 
parte do que Me entregaram, só mantendo 
longe de vocês aquilo que os prejudicaria. E 
as coisas que lhes devolvo estarão melhoradas e 
aperfeiçoadas, e até mais lindas e preciosas do que 
antes. Descobrirão que são tamanhas as bênçãos 
e a profunda satisfação espirituais que o sacrifício 
de renunciar nem se compara às recompensas.
 136. E o ciclo continua à medida que têm 
que continuar Me devolvendo tudo, confiando 
que Eu cuido e Me pedindo para manter afastado 
de vocês qualquer coisa que os afaste de Mim e 
da Minha suprema vontade e da nossa relação de 
amor — o máximo em pérola de grande valor.
 137. É uma grande renúncia, e não desa-
nimem caso ainda não estejam nesse ponto e 
achem que não conseguem fazer isso. Trabalhem 
nesse sentido! Alimentem o espírito cada vez mais 
para fortalecerem a sua fé. Dêem preferência a 
Mim e aos Meus caminhos cada vez mais, exata-
mente por esse motivo. Amem-Me intimamente, 
pois esse é um grande segredo. Digam-Me que 
querem que Eu seja mais importante do que tudo 
em suas vidas, que Eu seja tudo para vocês, que 
Eu lhes baste, e então aproximem-se de Mim de 
todas as maneiras possíveis.
 138. Estarei presente e vou ajudar cada um 
a seguir o caminho que leva à experiência extre-
mamente liberadora, gratificante e emocionante 
que é conhecer e viver esta verdade. 


