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Agradeço ao Pai por nos adotar como filhos e nos
conceder o direito de estar diante do Seu altar para
ouvir Sua voz de consolo, autoridade, exortação,
segurança, aprovação e amor.

Dedico a todos aqueles que buscam a presença do Senhor
e, sobretudo, saber qual é a Sua vontade soberana para
suas vidas, e que, destemidamente, proclamam Sua
palavra de verdade entre os homens.

Introdução

“A seguir, veio uma nuvem que os envolveu; e dela uma
voz dizia: Este é o meu Filho amado; a ele ouvi” (Mc
9: 7).

Este é mais um livro de mensagens proféticas que o Senhor
me deu, quando estar diante do Seu trono não foi apenas um
privilégio, mas também uma grande responsabilidade devido às
fortes palavras de autoridade que fluía como uma exortação para
Seus filhos. Ele também contém palavras de edificação e consolo
para aqueles que precisam ouvir Sua voz.
Espero que você receba essas mensagens e, se não forem
diretamente para você, o Senhor mesmo o usará para levá-las a
quem são por direito.
Que Deus o abençoe, desperte o seu dom e avive o seu
ministério. A paz do Senhor!

Tânia Cristina
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“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Tenho esperado pela humildade dos meus filhos em se
arrependerem do que têm feito. Louvam-me externamente, mas
seus corações não estão voltados verdadeiramente a me obedecer
e fazer a minha vontade. Por isso, tenho te chamado a ser atalaia
dentro da minha própria Casa, onde a inveja e as provocações
estão minando a inocência e a pureza da minha obra. Não olhes
para trás, pega no arado e semeia as palavras da verdade entre os
que são meus, mesmo que tu habites no meio de serpentes e
escorpiões. Em breve, verão a luz da minha palavra que jamais
cairá por terra, mas se cumprirá, para mostrar a todos que ainda
sou Deus no céu e na terra e detenho todo o poder. Meu povo
tem brincado com minhas palavras, tem feito da minha Casa um
lugar de entretenimento para a carne, não um lugar de seriedade
onde meus guerreiros se dispõem a pelejar as minhas batalhas.
Há muito joio semeado no meio do meu trigo, pois deixaram de
lado a vigilância para se comportarem como meninos levados de
um lado para outro por todo vento de doutrina. Levanta-te e
dispõe-te a ser minha boca entre os homens. Lembra o meu povo
dos meus preceitos e mantém a minha verdade no teu coração
como selo que te protegerá de todos os ataques e afrontas. Eu sou
teu muro forte e te guardarei para que possas desempenhar com
fé, confiança e sucesso a missão que te dei. Não te importes com
os rebeldes e covardes que tentam ferir meu Espírito através da
incredulidade, da irreverência e da soberba, falando do que não
entendem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor! entrará no
reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai”.
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“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua
força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus
mandamentos para a minha Igreja, para a minha noiva,
continuarão os mesmos até a minha volta. Quero ver meus
filhos aliançados e comprometidos verdadeiramente comigo e
com a minha obra, pois há muito a ser feito ainda. Espero pela
tomada de posição firme e decidida dos meus servos contra
toda a divisão e contenda que têm assolado o meu rebanho.
Lançai fora as prostituições do inimigo e as obras da carne, que
trazem manchas às vossas vestes; deixai, principalmente, a
maledicência e as disputas, pois não fazem parte do meu reino.
Eu busco corações simples e humildes que entendam a minha
vontade e a executem com amor e dedicação. Deixai de lado
avareza, pois ela tem limitado os vossos afetos e muitos
pequeninos têm sentido a sede da sabedoria e do conhecimento
da minha palavra. Abandonai os preconceitos, pois trazem uma
completa falta de união. Muitos deixam a minha Casa sem
serem saciados. Ali é lugar de refúgio, onde aqueles os quais
separei para apascentar devem ser verdadeiros pastores e dar o
melhor dos sustentos aos meus cordeiros através da oração e da
compaixão. A minha Casa é casa de oração, onde eu busco o
contato profundo com os aflitos e feridos de alma que precisam
do meu bálsamo. Lançai fora a religiosidade e ensinai os
menores a buscar no meu altar as respostas verdadeiras para
suas vidas. Planejei o meu Corpo na terra para exercitar a
cooperação mútua através dos dons que meu Espírito tem
ministrado. Por que vós impedis o meu fluir pelos preconceitos
humanos? Meu coração se entristece e minha obra se retarda.
Vós sois reis e sacerdotes; liberai o meu Espírito para se mover
em liberdade não permitais que o medo e o orgulho tornem o

meu reino uma coisa mirrada ou mesquinha. Há um só Deus, um
só credo, um só Espírito, um só batismo. Todos vós sois iguais
perante mim. Apenas em mim há paz”.
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“Quando tu quiseres me agradar, verifica primeiro se tu tens
observado todos os meus mandamentos, pois a casa onde tu te
alimentas é um celeiro que me pertence e o meu altar é lugar de
reverência onde a fé, o amor, a sinceridade e a obediência são
as maiores ofertas que posso desejar do coração de alguém.
Clama diante daqueles que negam o suprimento aos meus
filhos, pois, pelo egoísmo dos seus corações, muitos acabam
perecendo, não tanto de pão, mas da minha palavra. Tenho
desejado derramar mais entendimento sobre o meu povo, por
isso prepara o terreno adiante de mim, semeando
constantemente a minha exortação para que os corações se
abram para a minha revelação. Eu tudo posso fazer por aqueles
que me são fiéis, mas também posso derrubar toda a soberba e
toda carne para que prevaleça o meu Espírito nos corações das
ovelhas humildes, a fim de que a minha obra não pereça. Não
tentes viver como o mundo vive, não corras atrás do que não
tem valor, entretanto, busca com toda a tua alma os valores do
meu reino. Quero te usar para coisas maiores e mais profundas,
mas, antes, teu coração precisa ser tocado pela minha cura”.

“Não fujas da minha presença, nem voes para longe das minhas
mãos como fez Jonas. Não penses que, retardando a realização
da minha vontade, serás livre do meu moldar. Sou eu quem
executa em ti o querer e o realizar. Tu tens ouvido o meu
chamado, tens ouvido a minha voz te exortando a mudar de vida,
mas resistes por medo das provações. Eu cuido de todos os que
eu chamo; portanto, responde positivamente aos meus desafios e
tu verás que os meus pensamentos para ti são de paz e não de
mal, para te dar o fim que desejas. Não existem atalhos no meu
reino. Todo o caminho deve ser percorrido até o fim para se
receber a coroa e o cetro que reservo para os meus reis. Não me
agrado de covardes, nem de desistentes, nem de rebeldes ou
desobedientes, mas o meu justo viverá pela fé; se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Quando entenderes a
realidade da minha vontade para ti, aí sentirás a liberdade que
buscas e voarás alto, não para longe de mim, porém, para onde
eu te enviar, nas asas do meu Espírito”.
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“Filha, não fiques sentada e inativa pensando que as coisas vão
mudar na tua vida automaticamente, sem esforço da tua parte.
Lembra-te que meu Filho morreu na cruz e pagou um alto
preço pela tua alma. Todas as bênçãos têm um preço a ser
pago. Muitas vezes, tu buscas ajuda em pessoas que nada
sabem das dificuldades do teu caminhar nem das dores do teu
coração. Por isso, clama a mim com a tua fé, como o cego creu
e gritou pedindo misericórdia. Clama a mim de todo o teu
coração e eu te ouvirei. Eu te libertarei e te mostrarei uma nova
vida, onde as acusações não mais te atingirão e onde nada do
que tu construíste com amor será roubado ou destruído. Volta
teus olhos ao céu e busca a minha face; a luz do meu rosto te
iluminará e guiará. A luz é a minha palavra viva que está à tua
disposição. Não fiques olhando para ela como um livro de
histórias ou contos de fada. Deixa de lado as fantasias de
criança e pega no arado. Não olhes para trás. Quem pega no
arado e olha para trás não pode ser meu discípulo. Faze a tua
escolha hoje, pois estou à tua frente esperando pelo teu clamor
pedindo: Senhor, quero ver.”

“Filho meu, se desejas a verdadeira vida e ver ressuscitado em ti
o amor que um dia sentiste, volta aos meus caminhos e eu te
reconduzirei ao manancial inesgotável de vida que flui do meu
trono. Sei que tu tens lutado para reconquistar o que perdeste,
mas lembra-te que sem mim nada podes fazer. Busca-me de todo
o teu coração, renova tua aliança comigo e eu te mostrarei que tu
és mais que vencedor. O dom é irrevogável. Mesmo que pareça
ter sido roubado de ti, clama a mim e eu te ensinarei como
reavivá-lo. Nada pode te separar de mim. Confessa-me como teu
único Senhor e Salvador e firma-te nesta aliança até o final da
tua vida. Jamais te deixarei nem te desampararei”.
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“Sou um Deus de alianças e compromissos sinceros e
duradouros, por isso tenho vos chamado à minha presença,
meus filhos, para que conheçais o meu projeto para vossa vida
e que vos levará ao crescimento interior e à frutificação
espiritual. Deixai de lado os desejos carnais particulares e
pensai como um único ser. Meu Espírito está no meio de vós
como o cordão de três dobras que não se arrebenta jamais e vos
fará a superar todas as provas que tenho colocado no vosso
caminho para preparar-vos, cada dia mais, para o meu amor
incondicional. Eu vos tenho amado e tirado vossas limitações
para que o meu verdadeiro amor possa ser mostrado ao meu
povo. Vós sois uma família bendita na terra e desejo manter a
minha bênção sobre a vossa descendência. Por isso, refleti hoje
na minha palavra e tomai a responsabilidade de reconstruir. Eu
serei convosco, não temais. O que parece vos ameaçar é apenas
uma mentira que não tem poder de vos destruir. Buscai o meu
trono e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.

“Eu sou a fonte da vida e jorro abundantemente de todo o
coração disposto a amar. Quero fluir do teu coração hoje,
portanto, abre-o ao amor e à união e eu entrarei e cearei contigo,
e tu, comigo. Deixa de lado os aprendizados que tu tiveste e as
lealdades humanas que não edificam. Fortalece-te, porém, no
meu Espírito vivificante e sentirás a minha força em ti. Teus
relacionamentos precisam de avivamento e sou eu que posso te
dar esta bênção. Dispõe-te, então, a ser um multiplicador das
minhas sementes de vida, amor e união e não te sentirás mais só.
Eu sou o teu Pai e o teu Senhor, o teu amigo verdadeiro de todas
as horas. Convida-me a participar com mais intensidade da tua
vida e jamais desprezarás a minha companhia”.
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“Não tenhas vergonha de orar diante dos teus irmãos, tampouco
de orar em teu quarto expondo o coração inteiramente a mim,
pois muito pode a oração de um justo. Não há segredo em orar,
desde que tu me consideres teu amigo verdadeiro e saibas o que
a minha palavra contém, pois assim ela será uma espada contra
os laços que te prendem e uma semente poderosa para gerar o
belo em tua vida. Experimenta coisas novas, não te contentes
com aprendizados humanos que nada constroem no teu interior,
pelo contrário, obedece ao meu Espírito e ele te ensinará tudo o
que deves saber para exercer a minha autoridade na terra. Abre
bem a tua boca e ta encherei, é o que diz a minha palavra,
portanto, consagra-te a mim dia a dia; assim, a tua boca será
meu domínio exclusivo e tu não mais orarás vãs repetições,
mas experimentarás a minha novidade de vida cada vez que
deixares o meu Espírito falar por ti. Lembra-te que nenhum
homem sabe orar como convém; apenas o Consolador que
deixei dentro de ti tem poder de trazer ao meu altar as causas
reais da tua vida e da de teus irmãos. Portanto, faze hoje uma
aliança comigo e deixa-me usar-te como intercessor”.

“Muitas vezes, tu te assustas com o que lês na minha palavra,
pois parece contraditório ao que vives no mundo. Entretanto, eu
te digo que tu estás vivendo o que o meu Espírito tem te levado a
experimentar para que saibas quem é o teu verdadeiro Senhor.
No meu reino, o maior é como quem serve, por isso não
desfaleças no trabalho que te dei, mesmo que possa parecer
insignificante para a grande maioria dos homens. O homem vê o
exterior, porém, o Senhor, o coração. Ainda que sejas tentado a
abandonar a humildade e te vejas afrontado por aquilo que
parece grande e poderoso, persevera em fé, pois o meu poder vai
ser visto na tua vida, justamente através da simplicidade e da
humildade que tenho derramado sobre ti. Medita na minha
palavra e no meu exemplo e descobrirás a liberdade e a alegria
de me teres como teu Senhor, pois eu a ninguém humilho, mas
coloco em honra aqueles que tudo fazem para me dar a glória
diante do mundo. Os que se exaltam serão humilhados e os que
se humilham serão exaltados. Eu sondo os corações e conheço o
propósito escondido em cada atitude dos meus filhos. Entregame teu coração totalmente para que ele seja limpo diariamente
de tudo aquilo que o faz impuro. Da sinceridade do coração me
agrado. Lembra-te que vim para mostrar aos homens a
importância da união, do amor e da necessidade de se ajudarem
mutuamente, pois só assim conhecerão o verdadeiro caminho
para a humildade e para a liberdade do meu Espírito”.
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“Quando tu andares errante buscando ensinamentos e
revelações que possam te direcionar pela vida, lembra-te que eu
sou teu Deus e em mim tu encontrarás a verdade para poderes
caminhar com segurança, mesmo que tudo ao teu redor pareça
confuso e sem sentido. As trevas cobrem a terra e a escuridão
os povos, mas sobre ti resplandece a luz do Senhor e a glória do
Senhor se vê sobre ti, é o que diz a minha palavra. Entretanto,
para que tu consigas resistir às trevas que estão à tua volta, é
preciso que a perseverança e a fé que coloquei no teu espírito te
movam a lutar pelos teus direitos de filho de Deus e
embaixador do meu reino na terra. Por isso, dispõe-te a estudar
a minha palavra e chega ao meu trono através da oração.
Assim, eu te fortalecerei e te revelarei os segredos que apenas
para os meus discípulos eu mostro; aos outros, ensino por meio
de parábolas. Busca-me com todas as tuas forças, com toda a
tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu
entendimento e eu te colocarei entre os príncipes do meu
povo”.

“A minha porta está aberta para todos aqueles que querem se ver
livres das tumbas do pecado e do isolamento. Portanto, sê forte e
caminha na minha presença, mesmo que as provas pareçam duras
e difíceis de vencer. São apenas para provar a tua fé e a tua
determinação em seguir a minha vontade. Não turbes teus
pensamentos pelos que não querem crescer, pois, muitas vezes,
precisam passar pelas sombras da morte para poderem dar valor
à minha luz. Na minha presença encontrarás a paz e as respostas
que procuras para poderes caminhar de cabeça erguida e
conquistar tuas bênçãos. Eu sou contigo como um poderoso
guerreiro e te ajudarei a vencer. Nenhuma atadura do inimigo
tem poder sobre ti”.
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“Tu que tens esperado pela minha luz em teus caminhos, vem a
mim, lê minha palavra em busca de revelação e entendimento e
tudo ficará claro para ti. Tu tens lutado contra oposições que te
fazem sentir à margem de muitas coisas, mas sabe hoje que
nada tem poder de tocar meus ungidos quando se cobrem com a
minha verdade. O inimigo tem lutado para tirar de ti a razão em
muitas questões, mas quando a minha palavra brota dos teus
lábios, a quem escolhi para ser atalaia entre o meu povo, as
mentiras e as falsas profecias caem e a paz que coloquei em teu
coração é como escudo protetor contra todo o tipo de dardo
lançado por inveja. Não temas; passa de cabeça erguida diante
das afrontas, pois em breve tu verás a minha justiça
prevalecendo, e os laços armados contra a tua vida caindo por
terra. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram
contra ela. Tu podes entrar livremente diante do meu trono.
Não voltes às coisas da carne, não te dobres diante das
provocações. Tu és maior do que tudo isso”.

“O que espero do meu povo é a obediência à minha palavra
colocando em prática o amor que lhe ensinei. Eu vos tenho
chamado a serem disseminadores dessa semente entre os homens
para que possam conhecer a alegria da salvação. Não temais
executar minhas ordens, pois a entrega incondicional de vós
mesmos vos fará aptos para vencer as batalhas da vossa vida.
Vós estais limitados nos vossos afetos, machucando uns aos
outros e matando de sede as minhas próprias ovelhas, como num
deserto seco, árido e sem vida. Não experimentareis o meu poder
que tanto buscais para receber as vitórias que almejais, sem que
antes o Grande Poder (o Maior Dom) seja liberado pelo meu
Espírito. Tenho ouvido o clamor dos aflitos pedindo água e não
as encontram por causa da dureza e da secura de alguns corações
em que tenho derramado a minha autoridade. Eu vo-la tenho
dado para que seja exercida corretamente, entretanto, pensais em
vossas necessidades particulares e na glória de homens, antes de
dar prioridade a mim. Eu tenho levantado profetas para vos
exortar e vos trazer de volta ao caminho de onde saístes, porém,
eles não são ouvidos. Eu conheço os que são meus, por isso vós
tendes passado por provas. Eu provo os corações e os
pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Buscai
o meu trono e vivei. Buscai as minhas águas e sereis saciados.
Buscai o meu amor e sereis capacitados para o meu serviço. Não
vos rebeleis contra o meu Espírito, tampouco, deixeis que a
carne tenha lugar, fazendo-vos esmorecer no vosso caminhar. Eu
sou aquele que vos ama e vos disciplina, a fim de que meu nome
seja glorificado. Apascentai os meus cordeiros com cuidado,
pastoreai-os com dedicação e exortai as minhas ovelhas, a fim de
que permaneçam nas veredas da justiça. Eu vos tenho amado.
Espero de vós a honra que me é devida como Pai e Senhor”.
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“Não permitas que a cobrança da tua carne impeça a liberdade
de ação do meu Espírito. A espontaneidade e a aceitação das
próprias fraquezas e limites é o que te faz um ser moldável em
minhas mãos. Não te importes com os comentários distorcidos
daqueles que exigem a perfeição nos outros, mas são incapazes
de tomar a decisão arrojada e difícil que, muitas vezes, lhes
proponho. A minha palavra diz: ‘espera no Senhor, segue o seu
caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Confia no
Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele
endireitará as tuas veredas’. Portanto, segue o que o meu Espírito
tem colocado no teu coração sem vacilar, mesmo que sejas
criticado ou cobrado. Meu sangue te justifica de todo o pecado e
te purifica de toda a injustiça. Sobre ti já não há mais acusação.
Não temas, eu sou contigo como um poderoso guerreiro e te
ajudarei a vencer. Semeia o amor e receberás multiplicado o que
semeaste”.
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“Filha, tu sabes, pois já tenho falado há muito tempo contigo,
que antes de tu nasceres eu te separei para seres minha boca na
terra, para levares a minha palavra aos homens e mostrares a
minha luz entre teus irmãos. Eu te dei poder e autoridade sobre
o inimigo e nada, absolutamente, te causará dano. Eu te escolhi
para conheceres a minha vontade, veres a ação e o poder do
meu Espírito em ti como estava no meu Filho amado e ouvires
com clareza a minha voz, pois te constituí profetisa. Não temas
usar o dom que te dei, nem te detenhas pelas setas lançadas
pelo inimigo para te calar. Sou eu que fecho a boca dos leões e
faço a tua língua ungida com o meu poder para quebrares as
cadeias da servidão e trazer minha revelação aos carentes do
meu amor. Deixa fluir livremente a minha palavra da tua boca e
não mais te importes com a opinião deturpada dos homens. Eu
sou o teu muro forte e a tua segurança. Não temas ser o que és
verdadeiramente, pois através de ti muitos despertarão seus
dons e serão instrumentos santos em minhas mãos. Não te
deixes intimidar pelas ameaças; são mentiras que já nenhum
poder têm para agir em tua vida. Eu sou o fogo de avivamento
que queima em teu espírito te movendo a realizar a minha
vontade. Não te preocupes com a tua saúde, nem com as
aparentes fragilidades do teu corpo. Meu próprio Espírito que
habita em ti te vivifica e sara as tuas dores e as tuas feridas.
Fica em paz e sê livre do teu mal, tua fé te salvou”.

“Filha, tenho visto a tua luta e o teu cuidado para manter intactos
os teus limites das agressões e das ameaças externas. Tu tens te
fatigado nas tuas lutas pela preservação do teu espaço,
entretanto, hoje venho a ti para dizer que o que eu tenho para te
dar é infinitamente maior do que tudo o que tens buscado. Dáme a tua vida, dá-me o teu coração e todos os teus sonhos e eu
me responsabilizarei pela tua segurança como tenho feito com
todas as minhas ovelhas até agora. Aquilo que o Pai me deu é
maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Cuida, sim, da tua alma, mas debaixo da minha orientação e do
meu amor e tu não serás envergonhada. Não temas mais a
assolação nem o roubo; hoje, eu te tomo para mim e tu te
sentirás eternamente segura”.
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“Não chores, pois não te fiz para o cativeiro, mas para galgar os
lugares altos da honra e da vitória como faço com todos os
meus filhos. Tão somente, dispõe-te a deixar as amarras do
pecado e da indecisão que te fazem prisioneira e não te
permitem caminhar na minha verdade. Estende-me teus braços
hoje e eu te resgatarei de toda paralisia e de toda acusação.
Vem a mim, pois eu te digo: Filha, os teus pecados estão
perdoados, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal”.

“Mesmo nos lugares mais improváveis e aparentemente secos da
tua vida eu derramo minhas águas de paz, cura e refrigério.
Banha-te nelas e deixa-me lavar teu ser de toda a preocupação e
temor. Tu conhecerás mais do meu poder e poderás caminhar
com alegria no meio dos homens. Nada pode impedir o fluir do
meu rio em ti, nem o mover do meu Espírito em bênção na tua
vida. Supro teus celeiros e te faço ver milagres. Eu sou o Deus
de todos os viventes. Haveria, por acaso, coisa demasiadamente
maravilhosa para mim? Crê em mim, caminha na minha verdade
e saberás reinar sobre a terra”.
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“Se tu quiseres me ver e me entender como realmente sou, sobe
às alturas espirituais através do louvor e da oração, deixando de
lado as coisas do homem, pois na minha presença encontrarás a
paz e as revelações que tu tens necessitado para caminhar em
segurança e vitória. Usa a ousadia que tenho te dado para
profetizar a minha palavra e não te importes com os que
dormem ou com os que não querem seguir meu chamado ao teu
lado. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos.
Aqueles que me buscam em espírito e em verdade têm a
oportunidade de receber a minha força e a minha revelação que
os levam ao conhecimento do meu propósito e a ganhar a
autoridade sobre as coisas que o homem natural não consegue
exercer. Derramo hoje sobre ti a paz, a luz do meu
entendimento e a certeza de que estou no comando de todas as
coisas. Todo o meu determinar será cumprido na terra sobre a
tua vida, mesmo que aos olhos carnais pareça impossível.
Continua a buscar a minha presença e a minha revelação e tu
passarás de cabeça erguida diante do inimigo em todas as
situações. Em breve, tu descobrirás a totalidade dos meus
planos para o teu chamado e não mais temerás a opressão nem
as afrontas, pois verás que o que te dei é maior e mais forte do
que tudo o que está abaixo de ti. Recebereis poder ao descer
sobre ti o Espírito Santo. A tua fé tem grande galardão diante
de mim”.

“Filha! Tu és um cálice onde o vinho do meu Espírito é
derramado, trazendo não só a alegria de te sentires escolhida por
mim, mas também o meu sangue que foi vertido na cruz para tua
libertação e vitória completa. Sente-te sempre cheia do meu
poder e não permitas que as mentiras do inimigo te façam olhar
para ti mesma como um vaso quebrado e vazio. Pelo contrário, a
força da minha palavra que coloquei no teu interior tem
derrubado as barreiras invisíveis que uma vez se levantaram
contra tua vida, mas agora não mais existem. Renovo hoje a tua
força e te dou a saúde como despojo, porquanto confiaste em
mim. Não tragas para dentro do teu ser um mal que não te
pertence. Quando tu não puderes resolver algo com tuas próprias
mãos, lembra-te que eu já venci há dois mil anos por ti e este
poder está disponível sobre tua vida sempre que entrares no meu
altar. Não temas, eu sou contigo e nunca mais serás
envergonhada. Eu te restituirei do que foi assolado e roubado e
todos saberão que tu tens um Deus. Minha palavra já foi
liberada; quem, pois, a fará voltar atrás? Tua fé te salvou; vai em
paz e fica livre do teu mal”.
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“Filha, tu sabes que é na simplicidade e na inocência que falo
aos meus amados e os chamo a realizar a minha obra. Se tu tens
te sentido sobrecarregada com exigências que te levam a pensar
que o meu trabalho é pesado e fonte de dor, pensa se tu estás te
movendo no direcionar real do meu Espírito ou se tu estás
fazendo coisas simplesmente para agradar a homens. O que te
dei é puro, leve, sem jugo e sem fardo, pois tem o teu tamanho
e respeita o peso que podes carregar. Não te amedrontes com
ameaças, nem com falatórios inúteis que te impedem de
assumir o que te dei. Não te importes com os que estão ao teu
redor. Cada um dará conta de si mesmo a mim. Avança, pois
todos os peixes que separei para ti te pertencem; eu não os
darei a outrem. Te amo e cuido de ti”.

“Quando te chamei pela primeira vez, tu não imaginaste que eu
te faria estar onde estás hoje, entretanto, sabe que muito mais
tenho a te dar e a te revelar. Não temas a responsabilidade que
tens que assumir, pois eu jamais colocaria sobre um filho meu
um fardo além da sua capacidade. Não titubeies nas tuas
escolhas, sobretudo, usa da autoridade que tenho te dado para
corrigir os caminhos tortos das ovelhas rebeldes que, muitas
vezes, trazem dor ao teu coração. Eu preparei teu vaso para
exercê-la em amor e tu não serás envergonhado. Não temas as
rejeições dos homens nem a mediocridade dos seus pensamentos
carnais. Tu tens a minha aprovação e eu te darei a conhecer a paz
que posso colocar na tua alma por teres me obedecido. Tu
sentirás o meu amor como uma força extremamente mais
poderosa do que tudo o que possa te ameaçar e não serás tocado
por isso, pois quem conspira contra ti cairá diante de ti. Toda
arma forjada contra ti não prosperará; toda a língua que ousar
contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos
do Senhor e o seu direito que de mim procede. Olha as ovelhas
pequenas e humildes que precisam do teu conselho e alegra o teu
coração, pois elas são a tua recompensa”.
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“Quando tu vens a mim trazendo as tuas dores e buscando a
minha presença eu entro em teu espírito renovando-te a unção,
a fim de que tu possas superar as barreiras que têm se erguido
em teu caminho para não receberes a abundância que tenho te
prometido. Não temas; ergue tua espada e corta as muralhas da
avareza, pois eu te prometo que elas cairão em breve diante de
ti e meu reino será manifestado na terra. Entro com um renovo
de unção na tua vida para que tu possas semear livremente e me
glorificar como único Deus entre as nações. Teu coração é meu
e sobre ele derramo a unção dobrada da verdadeira
prosperidade, a fim de que tu venhas a conhecer a alegria de
trabalhar para a minha obra. O que te dei é abundante e puro,
pois tu descobriste o segredo de entrar no meu altar. Renovo
também sobre ti a unção da santidade e da autoridade para
romperes as barreiras da idolatria e da soberba que se levantam
conhecimento que flui do meu trono para tua vida. Alegra-te,
muito favorecida, pois eu o Senhor sou contigo e tu não mais
temerás a assolação nem o roubo e não mais te sentirás usada
pelo inimigo para seus propósitos impuros. Meus anjos
guerreiam neste momento para trazer de volta a ti o que te foi
roubado. Não haverá impossíveis para mim em todas as minhas
promessas e nenhuma delas será retardada; todas se cumprirão.
Aqueles que tentaram te reter, te acusar, impedir teu florescer e
teu caminhar estão, hoje, debaixo da minha mão de juízo e não
mais te importunarão. Os deuses que eles servem não os
livrarão, pois o meu coração se desagrada dos seus sacrifícios.
Não temas, eu te protejo e te guardo e tua vida será mais clara
que o meio-dia. A religiosidade, a avareza, a mentira e a
idolatria não têm mais poder de te tocar. Eu achei inocência em
ti e tu serás honrada diante dos que se acham poderosos. Eu sou
contigo”.

“Quero te conduzir por caminhos retos, onde a minha palavra
será os marcos que direcionarão o teu agir e o seu sentir. Busca a
cada dia a minha presença e afasta-te daqueles que não têm
nenhum compromisso comigo, pois são apenas pedras de
tropeço colocadas diante dos teus pés para te fazer cair. Olha em
frente e não te incomodes com as coisas que passaram, já que
foram limpas pelo meu sangue. Instruir-te-ei e te ensinarei o
caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas te darei
conselho. Muitas vozes têm falado ao teu redor procurando te
confundir, entretanto, o que coloquei no teu coração é mais forte
do que todas as evidências que vês. Eu a tudo endireito e liberto.
Removo todos os jugos da tua vida e tu receberás a minha saúde
como um prêmio precioso que jamais será tomado de ti. Não
temas, crê somente e eu te darei a vitória. Não te deixes humilhar
pelos hipócritas que nada fazem para melhorar, sequer, suas
próprias vidas. Não tenhas medo de me tocar e querer mais de
mim. Tenho muito mais a te dar do que tu possas pedir ou
imaginar. Tem a ousadia para derrubares as barreiras da
mediocridade, pois onde desejo te colocar, poucos podem estar”.
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“Tua semeadura na minha lavoura pode ter parecido penosa e
difícil, até perdida aos olhos humanos, mas alegra o teu
coração. Na luz do meu Espírito tu poderás ver como estão as
sementes que plantaste. Muitas estão germinando, outras já
estão brotando na terra e, em breve, aquilo que jamais pensaste
ter eu te darei, pois será fruto do trabalho amoroso das tuas
mãos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos
dias o acharás. Semeia pela manhã e, à tarde, não desfaleçam as
tuas mãos, porque não sabes qual das sementes germinará; se
uma ou se outra, ou se serão as duas igualmente boas. Por isso
te digo: mesmo que pareça teres lançado sementes em terras
completamente estéreis, o meu Espírito te mostrará a verdade
do que Ele pode fazer com o trabalho sincero de um filho meu,
quando este se dispõe a ser verdadeiramente um semeador. Tu
voltarás trazendo os teus feixes com alegria”.
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“Filho, não tenhas medo de entrar no meu altar através da entrega
incondicional do teu coração. Deixa-me, hoje, tocar nas tuas
feridas mais profundas, pois são elas que te fazem escorregar e te
amarram nos laços do inimigo. O que coloco em teu coração é a
minha verdade e não permitas mais que palavras derrotistas e
desanimadoras venham a roubar tua fé em mim nem nos dons
que coloquei em ti. Toca no meu ser e eu te tocarei. Não tenhas
medo de pedir mais de mim, entretanto, toma a tua posição diante
do universo e não mais claudicarás. O teu exterior refletirá a
verdade, a força e a firmeza do teu interior. Não sejas como os
incrédulos, que ouvem falar de mim, acreditam que eu posso
fazer todas as coisas, mas têm medo de me tocar e de me
experimentar profundamente em seus próprios corpos. Não sejas
incrédulo, mas crente, pois o verdadeiro crente e adorador não
tem medo de ser tocado profundamente pelo meu Espírito. Tu
ainda precisas de provas concretas para saber que existo, que te
amo e estou lutando do teu lado, da mesma forma que Tomé
precisou da minha presença física consigo para me seguir
integralmente como discípulo. Porém, fica sabendo hoje, que
bem-aventurados são os que não me viram e creram; felizes os
que não me viram pessoalmente como Tomé me viu, mas mesmo
assim creram em mim através da minha palavra. Tu podes te
considerar um bem-aventurado, pois não estavas naquela época
comigo; entretanto, tu tens dentro de ti a minha presença
constante que te estimula a acreditar que vivo dentro do teu
coração e te dou forças para vencer as barreiras do impossível, a
fim de trazer à luz os meus milagres. Recebe, hoje, a minha
bênção sobre tua vida, a bênção da fé que supera toda a
incredulidade e insegurança e te faz firme e forte nos meus
caminhos”.
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“Filho, tenho te chamado a exercer o sacerdócio que te dei em
santidade para que minhas águas te encham e através de ti meus
pequeninos matem sua sede e encontrem o verdadeiro caminho
para me buscar. Aperfeiçoa-te a cada dia na minha presença e,
como fiz com Abraão, tornarei grande e próspera a tua
descendência. Não te detenhas no teu chamado, nem o divida
com os preguiçosos e escarnecedores, mas usa da autoridade
que tenho te dado e sê meu atalaia. Usa os dons que te dei e
semeia-os para que muitos possam saber o que é vida eterna.
Deixa-me usar teu corpo como instrumento santo. Não mais te
amedrontes, nem te deixes intimidar por aqueles que te
criticam; é porque não podem acompanhar a altura do teu vôo e
ter o dom de me louvar como tu louvas, com o coração aberto e
sincero de um servo. Empenha-te e recebe hoje o meu amor
como uma força poderosa, ao mesmo tempo leve e suave, que te
fará superar o peso do jugo do inimigo. Seus enviados não mais
te alcançarão nem te deterão, pois verão que a espada que
coloquei em tua boca é mais afiada e pode ser um valoroso
instrumento de cura em minhas mãos. Ela é a chave que te dou
para levantar os caídos, abrir as portas aos encarcerados e
destruir as obras do inferno. Te amo e cuido de ti”.

“Filho, não foste tu quem me escolheste; pelo contrário, eu te
escolhi e te designei para que vás e dês frutos, a fim de que o teu
fruto permaneça. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome,
Ele to conceda. Todo aquele que separo para fazer a minha obra
deve ser diferente dos outros, deve estar unido e aderido a mim e
aos meus projetos acima de qualquer outra coisa; deve estar
disposto a se entregar para que o meu Espírito o use da maneira
que eu bem desejar. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se
me perseguiram a mim, perseguirão aos meus. Se me receberam
a mim, receberão os que eu enviar; portanto, dispõe-te ao
trabalho e não te preocupes demasiadamente com teus
problemas, pois quando tu me serves, teus problemas passam a
ser meus. Sou inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus
adversários. Vem, dá-me teu coração e tua boca totalmente e eu
multiplicarei o teu dom”.
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“Filho, tu não precisas ter medo de errar nas tuas decisões, pois
é o meu Espírito que te ajuda a tomá-las; tão somente, observa a
tua forma de ser e adapta-te à conformação psicológica e
espiritual que possuis. Tu não tens que imitar ninguém, nem
temer a autoridade que coloquei sobre ti, pois existem várias
maneiras de usá-la e tu verás que ela pode ser perfeitamente
adequada ao teu ser, sem que necessites fazer uma força além
da tua capacidade. Exorta os insubmissos, repreende os que
estão em caminhos tortos, porém, deixa-os livremente em
minhas mãos para que exerçam seu próprio livre-arbítrio. Tua
parte é ser meu atalaia e preparar os corações para a minha
Salvação. Não te preocupes; trarei a ti muitos corações que já
estão abertos e sedentos da minha palavra e que se submeterão
em amor à tua autoridade. Aí sentirás o prazer de ensiná-los e
guiá-los, sem que tenhas que passar por tantas frustrações. A
partir de hoje, removo da tua mente as distorções a respeito da
minha imagem para poderes perceber que sou um Pai e um
Deus de amor e nenhum jugo trago aos que me servem com
fidelidade. Darei a ti experiências novas comigo. Tu passarás a
me servir com alegria e tua fidelidade a mim terá recompensa”.

“Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a
sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-laá; e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvála-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a
sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Filho, eu
já dei a minha vida pela tua alma, sem interesse,
incondicionalmente, apenas por amor; por isso, dá-me a tua vida
e os teus sonhos para que eu possa te ajudar a mantê-los limpos e
puros, livres das armadilhas da carne, onde o inimigo tem tocado
e te feito perder grandes vitórias. Coloca o meu reino e a minha
justiça acima de tudo e todas as outras coisas te serão
acrescentadas. Quando cantares para mim, canta apenas para
alegrar o meu coração, pois enquanto tu te doas a mim, eu pelejo
por ti. Não temas a assolação; ela não virá a ti se tu fechares a
brecha diante do inimigo. Sei que hoje a consciência e o
arrependimento chegaram à tua alma, por isso te renovo as forças
e te dou o principal dos dons que é o amor, a fim de que tu
conheças a verdadeira força que move o universo. Sê forte e
corajoso, pois sou contigo por onde quer que andares. Busca a
minha glória, não a do homem, e eu te exaltarei”.
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“Filho amado, se o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu te
acolherei. Mesmo que uma mulher se esquecesse do filho que
ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Tenho te
guardado com as minhas mãos e te separado para ser meu
instrumento de bênção, mas, primeiro, deixa-me tirar do teu
coração os espinhos das palavras e dos sentimentos do ódio, da
inveja e da rejeição que tanto te feriram. Hoje, derramo sobre ti
a minha força na presença do meu Espírito, que te fará
experimentar a alegria da vida eterna trazida pelo meu Filho.
Tu compreenderás o quanto é amado por mim e então te
sentirás forte e seguro para enfrentares todas as lutas. Sente o
meu abraço e as lágrimas que correrem dos teus olhos limparão
todo o teu ser daquilo que tanto te entristeceu. Tu brilharás
diante das criaturas, pois te fiz para ser a luz do mundo e o sal
da terra”.

“Tenho ouvido o teu clamor e hoje removo para longe as nuvens
de treva que têm te afrontado, cegando-te para que não prossigas
no teu caminhar. Como meu instrumento de bênção na terra, tu
levarás minha palavra santa aos carentes por todo o mundo, a
todos os que têm coração humilde para receberem a verdade que
coloco em tua boca através do louvor, pois quando tu exaltas o
meu nome os tronos estranhos caem e os falsos deuses são
destruídos. Persevera na tua jornada e não temas te mostrares
como tu és, nem mostrar a minha autoridade sobre o mundo
espiritual. Renovo hoje a tua fé e a tua perseverança, pois está
chegando o teu dia de celebrar”.
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“Eu sou aquele que te provê de dons e te dá o domínio próprio
e a prudência para usá-los em benefício da minha obra. Não te
irrites nem te impacientes pelas injustiças que vês no mundo,
pois o seu príncipe nada sabe fazer além de conspurcar mentes
e corações a cada dia mais corrompidos pelo pecado. Resiste ao
mal e ele fugirá de ti. Tu conhecerás a partir de agora a minha
justiça e verás que ela estará sempre disponível todas as vezes
que levantares a tua voz em oração, clamor e adoração, pois a
mim pertence a vingança. Eu retribuirei aos que provocam a
minha ira. Por isso, limpa o teu coração e não permitas que
escorpiões façam ninho neles. Está escrito: ‘Porquanto o
Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te
livrar e para entregar-te os teus inimigos; portanto, o teu
acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa
indecente e se aparte de ti’. O teu lugar jamais será tirado e eu
mesmo te colocarei em honra diante dos que te humilharam.
Foi para a liberdade que te libertei; não te submetas de novo a
jugo de escravidão”.

“Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não
será retardada nenhuma das minhas palavras; e a
palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus” (Ez
12: 28).

