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Agradeço ao Senhor por ter me chamado para Ele e pelos dons
que derramou sobre meu Espírito. Sobretudo, agradeço-lhe pela
oportunidade de usá-los para abençoar Seus filhos.

Dedico este livro aos que, apesar das lutas e das dificuldades,
continuam fiéis no seu propósito de servir a Deus e mantêm seus
corações abertos e sensíveis à voz do Espírito. Que Deus
continue fortalecendo suas almas e santificando seus caminhos.

Prefácio

Esse livro contém mensagens proféticas para cura interior e
edificação do espírito.
São mensagens diferentes, até poéticas, trazendo ensino e
edificação à minha vida e à de outras que as receberam também.
A maioria delas foi escrita em contato com a natureza, onde
para mim a inspiração de Deus flui com mais liberdade, pois
tudo na natureza reflete Sua sabedoria infinita. Comecei meu
ministério escrevendo cartões de incentivo para os irmãos em
Cristo. Eu orava por eles, o Espírito respondia e eu escrevia
Suas palavras. Às vezes, eu me surpreendia com a beleza e com
a profundidade delas e as repetia em cartões para outros irmãos
para que, igualmente, pudessem participar dessa bênção.
Mais uma vez, o título da obra veio do coração de Deus e
resume, em poucas palavras, o conteúdo principal da unção que
Ele derramou sobre este trabalho.
Se você é líder ou ovelha, espero que goste e desfrute
desses momentos de contato com Jesus.
Os agradecimentos são a Ele por Sua permissão e liberação
para que tudo se realize em minha vida. O livro é dedicado às
almas sensíveis capazes de desfrutar da pureza e da
profundidade das mensagens enviadas através do Espírito
Santo.
Boa leitura, e que você receba cura e libertação em cada
uma delas. Amo você em Jesus.

“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o
seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti
levante o rosto, e te dê a paz” (Nm 6: 24-26).
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Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á,
pois o que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate,
abrir-se-lhe-á. Tu tens pedido e buscado. Portanto, prossegue e
bate, pois abrir-te-ei a porta da justiça, da paz e da realização
pessoal. A chave, tu já a tens na mão; falta-te apenas a ousadia
para colocá-la na fechadura e o destemor de abri-la para
descortinar a sala do tesouro. Não temas o que vais encontrar do
outro lado. No meu palácio não há covas de serpentes, mas salas
de tesouros para os que ousam avançar e superar barreiras. Filha,
não permitas que medos e limitações humanas te impeçam de
executar o que já liberei para ti. É a minha palavra de Rei dos
reis que torna legítima a atividade que designei para cada filho
meu. Não temas sonhar, não temas as inspirações que vêm a ti
pelo meu Espírito. Não temas mais ser ferida ou enganada. Não
temas mais a destruição. O que tu precisas é viver algo
completamente diferente do que viveste até hoje, compreender
que teu espírito é livre e o que ele almeja foi impresso e escrito
pelas minhas próprias mãos. Eu te instruirei.
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Quando tu desejares abrigo e lugar de refúgio, vem a mim e eu
te protegerei para que possas te sentir refeito das tuas lutas. Na
minha presença não te sentirás mais só e encontrarás a certeza
de que já separei outros que igualmente necessitam de paz,
amor e força para continuarem a caminhada. No meu colo
receberás consolo, alimento e direção real para tua vida. O que
não tens podido realizar na terra pelas dificuldades e fraquezas
humanas na minha presença tu encontrarás a solução, pois
diante de mim tu não tens que pagar nada; o preço é o amor e a
fidelidade. Tenho algo novo reservado para ti, que parecerá
diferente de tudo o que tu já viste ou experimentaste, para
mostrar aos outros que eu não me repito nunca na minha
criação nem nos meus dons e projetos nos filhos dos homens.
Meu Espírito é criativo e fonte constante de coisas novas.
Espera e crê. Tu te surpreenderás com o que tenho preparado
para ti.

Não é bom que o homem viva só. Por isso, o plano para os meus
filhos é a união, onde o preço é a sinceridade e o verdadeiro
amor. É o mesmo desejo de união perfeita que almejo entre o
meu e o teu espírito, onde o conhecimento íntimo e sincero
dispensa as máscaras e os rituais. Quando há sinceridade, pureza
e espontaneidade, as vestes são brancas como a neve e não há
necessidade de outras cores que as enfeitem. Pode haver a
mesma nudez espiritual que havia em Adão e Eva antes da
queda. É o que desejo para minha Igreja, para minha noiva, que
desejo resgatar sem rugas e sem máculas, e a quem posso dizer:
“Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito”.
Levanta-te, dispõe-te ao amor verdadeiro e entre os irmãos já não
haverá mais desconfiança nem medo de traição. O segredo de
tudo está em se dar a mim e ao teu próximo sem restrições.
Assim conhecerás a união perfeita presente no meu Espírito. Há
uma só cabeça e um só Corpo. Sobre tua vida derramo a paz e
sobre teu coração, o mesmo desejo de união que existe no meu.
Não te desampararei nem frustrarei tuas esperanças.
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As águas do nosso espírito e da nossa alma precisam estar em
paz para que possamos enxergar a verdadeira fonte de alimento
e aproveitar dele totalmente, livre de medo dos ‘predadores e
dos caçadores’. É no Senhor, no centro do coração de Deus, que
encontramos essa paz, pois ali as águas são calmas, no silêncio
Ele fala e na quietude interior podemos sentir Seu toque
curador e restaurador. É o que nos aproxima da unidade e da
perfeição. Uma das passagens mais significativas dos
evangelhos onde Deus fala da ansiedade, Ele nos ensina que ao
deixá-la, podemos usufruir o contato cuidadoso do Pai como
acontece com os pardais, ou experimentar a singeleza e a beleza
das vestes, como os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu
como qualquer deles. Essa é a maior prova a ser enfrentada pela
sociedade moderna: deixar de lado o ruído, as falsas
necessidades, o ativismo desmedido que atua como uma fuga à
realidade interior cheia de dor e angústia, e aquietar-se para ter
um verdadeiro encontro com a voz sábia e doce de Jesus. Suas
lições tiradas da observação da natureza continuam vivas e reais
e de uma sabedoria irrefutável. É hora de pensar e meditar no
verdadeiro valor da vida.

Fonte de águas puras e cristalinas é o meu trono. Por isso
persevera na minha palavra, fartando a alma aflita, pois eu, o
Senhor, fartarei a tua alma até nos lugares áridos e fortificarei os
teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial
cujas águas jamais faltam. Não temas, nem fiques longe, apenas
observando, como os que morrem de sede por não terem
coragem de cruzar os rios. Os Jordões se abrem para aqueles que
anseiam pelos mananciais das águas vivas. Meu Espírito é capaz
de inundar a alma e o espírito daqueles que se dispõem a abrir
mão da sabedoria humana para receber algo revelador, diferente
e verdadeiramente gerador de vida. A partir de agora, eu
começarei a te encher com águas novas, com revelações que
trarão alegria e vida às terras que têm ansiado por uma
renovação. Tu não te preocuparás em buscá-las, pois eu mesmo
trarei a ti minhas ovelhas e tu as guiarás a mim para que
conheçam o verdadeiro pastor. Aquieta-te, acalma teu coração.
Eu tenho te ajudado a segurar o cajado que dei a ti. Tu não estás
só. Eu sou teu Deus e teu Consolador.
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Se tu queres subir de verdade e alcançar o que prometi, não
temas. Eu te espero no alto da montanha e tu estás perto de
receber o que separei para ti, pois só os meus ungidos
conseguem atingir as alturas. Nada pode te barrar ou dificultar
tua caminhada; eu mesmo te ajudo a vencer. Não te importes
com as ameaças ou com as cadeias e prisões que tentam lançar
sobre ti, pois eu te fiz livre para voar e atingir os objetivos que
já determinei. Eu cuido dos medíocres e dos rebeldes que
rejeitam minha instrução e a submissão à minha vontade. Tu
não serás envergonhada, mas eu te honrarei diante dos
perversos e arrogantes e verão que jamais poderão te tocar, te
deter ou te seguir no teu caminho, pois lhes falta a coragem de
trilhar o caminho estreito. Mas sobre ti derramo minha paz,
meu amor, minha força e proteção. Eu sou o teu Deus e o mal
jamais te tocará. Aquieta teu coração e continua a me louvar.
Essa peleja não é tua, é minha, e o meu poder quebrará todo o
jugo.

Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, é o que te
digo. Tu não mais perderás tuas forças lutando contra o inimigo;
essa peleja não é tua, mas minha. Eu trabalho por caminhos
desconhecidos para ti, mas que cooperam para o teu bem.
Chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca
te conheceu correrá para junto de ti, pois o Senhor te glorificou.
Espera pelo mover do meu Espírito. Nada poderá te impedir de
receber o melhor desta terra, porque foi isto que separei para ti e
para todos os que me buscam e me louvam em espírito e em
verdade. Tu és filha amada e o que é meu é teu; não sentirás falta
de coisa alguma. Quanto mais dispuseres tuas mãos para dar,
mais receberás de mim. Eu sou tua força e teu suprimento
constante. Na tua boca e nas tuas mãos, coloquei a prosperidade
e o poder de abençoar e dar vida. Muitos ainda precisam ser
tocados por elas. Oferece-me teu ser como instrumento e tu verás
meu poder fluindo e gerando milagres. Tu estás pronta para
realizar o que te dei. Não temas, não te deixarei nem te
desampararei.
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Sempre haverá um lugar e um momento para falarmos, pois nada
mais te afasta da comunhão com o meu Espírito. O que coloco
no teu coração é verdade e o meu amor é o que te impulsiona a
realizar a minha vontade. Não obedeças às vozes desanimadoras
e limitantes dos homens, pois nada sabem. Mas obedece à minha
voz e verás que o que coloco diante de ti é possível e está
programado para o êxito e para o sucesso. A sabedoria de Deus é
loucura para os homens. Por isso, mesmo que eles não aprovem
o que te dei, executa o trabalho e receberás luz e felicidade. Não
temas pela tua saúde, pois teu corpo é meu santuário e eu cuido
de ti. Eu te darei a solução que buscas. Não temas, o inimigo não
te tocará com nenhum tipo de limitação. As palavras de maldição
não têm poder sobre os meus ungidos. Fortalece-te em mim.
Tudo é possível ao que crê. As cordas da aflição não mais te
deterão, pois te fiz para voar em liberdade. O que planejaram
para te deter não tem força contra o poder libertador do meu
Filho. Não te inquietes. Eu sou teu libertador e protetor. O mal
não te tocará.
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Meu projeto para os meus filhos é a paz; paz que excede todo o
entendimento, quando trazem a mim seus pedidos e suas
aflições, e quando me trazem ofertas de ações de graça pelas
bênçãos que derramo. Aquilo que tem afligido teu coração não
me é oculto e eu tenho trabalhado para que não mais seja pedra
de tropeço em teu caminho. Continua a orar, a louvar e a me
buscar e em breve eu te farei ver a vitória. Tenho novos
caminhos e novos patamares para te levar, onde terás
consciência e clareza de tudo o que fizeste e das experiências
difíceis que viveste. Assim te alegrarás, pois verás que as
sementes não foram perdidas, mas germinaram. Muitas vezes,
tu te entristeces pensando que semeias para que outros colham,
mas outros filhos meus também estão semeando para que as
bênçãos cheguem aos teus celeiros. Eu a tudo governo e
domino. Eu faço justiça aos meus escolhidos e verão a
diferença entre os que me servem e os que não me servem. Em
ti pus força dobrada e determinação para executares minha
vontade em amor. A partir de agora, tu começarás a ver os
milagres e as portas se abrindo e nada te será impossível. Um
novo tempo começa para ti.

Quando não souberes por onde andar, observa os sinais que
coloco ao teu redor para te guiar e as palavras de incentivo que
falo ao teu coração para te dar a certeza do teu caminhar. O que
preparei para ti é caminho de paz, beleza e santidade, onde
apenas os meus remidos te acompanharão. Quando tiro alguém
da tua vida, sei o que faço. Trarei aqueles que estão mais prontos
e dispostos a te acompanhar, para que tua confiança esteja
apenas em mim e o teu espírito se alegre com as minhas bênçãos.
Tua luz atrai os que são meus, pois reconhecem minha presença
e vêm buscar cura e libertação. Nessa comunhão de amor brota a
alegria de dar, receber e multiplicar. Tu não estás só. Abrirei teus
caminhos e teus olhos e encontrarás teu lugar no meio do meu
povo. O que pus em ti é necessário ao crescimento do meu
Corpo. Tu já podes segurar em tuas mãos a bandeira da vitória.
Ela é real e levará muitos ao avivamento e ao despertar
espiritual. Canta alegremente, pois tu tens conquistado o trono
que determinei para ti. Até aqui fui contigo e continuarei a te
guiar e te proteger. Eu te dei espírito de ousadia e conquista.
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A pureza e a santidade são meus projetos para ti e o teu
exemplo de vida será fator de transformação para os que estão
perdidos e sem um mestre. Os humildes de espírito se
achegarão a mim quando eu usar tua boca e os poderosos e
altivos terão de recuar e se curvar diante daquilo que nunca
viram ou viveram. A verdadeira sabedoria e conhecimento
fluem do meu coração para o coração daqueles que escolhi
como vasos de honra. O vento sopra onde quer e não sabes de
onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é
nascido do Espírito. Tu nasceste do Espírito e tu tens conhecido
o Seu mover na tua vida. Deixe-se guiar pelo meu Espírito, pois
assim viverás as experiências de vida que desejo te dar. A
coragem, o júbilo e a alegria estarão sempre presentes na vida
daqueles que são segundo o meu coração. É o meu amor que os
guarda. Eu trarei a ti aqueles que serão um incentivo para o teu
trabalho, pois verão minha luz acesa e desejarão cooperar com
o meu reino. Guarda o que te dei, para que não roubem tua
coroa. Sou Deus de recompensas reais.

Eu te guiarei continuamente, fartarei tua alma até nos lugares
áridos e fortificarei os teus ossos. Serás como um jardim regado
e como um manancial cujas águas jamais faltam. Filha, não
temas as investidas nem as mentiras do inimigo, pois as águas
que fluem do meu trono são livres para chegar a ti e abençoar os
outros. Jamais serão detidas. Portanto, executa com fé o que te
dei; minhas mãos estarão sobre as tuas te fortalecendo e te dando
vitória. Coloquei na tua boca e nas tuas mãos o poder de
abençoar. Quanto mais tu exercitares os dons, mais os
multiplicarei e as sementes darão frutos de paz, alegria e justiça.
A luz que pus em ti não se apaga. Meu Espírito cuida de ti e
meus anjos te guardam, quebrando as armas do maligno sobre
tua vida. Tu és livre para fluir comigo e livre de acusações e
jugos para viver uma nova história e para reinar. Sou contigo.
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A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra
ela, é o que diz minha palavra. Por isso, não temas quando tudo
ao teu redor parecer confuso e escuro. Eu sou contigo para
iluminar o teu caminho e mostrar a direção correta. Fala minha
palavra, pois ela é lâmpada e alimento para os que andam
perdidos e famintos. Na tua boca, coloco consolo e instrução
para trazer a mim as ovelhas perdidas e mostrar a porta para que
as que são minhas vejam e passem. Na tua boca, coloco força e
incentivo para guiar e encorajar as ovelhas que estão cansadas da
caminhada. Eu sou o Pastor que vai à tua frente te ajudando a
pisar um terreno plano e sólido e a segurar com confiança e
determinação o cajado. Quando tu oras ou louvas, derramo
minha glória sobre ti para te refazer, fortalecer e ensinar a
realizar com amor o trabalho que te dei. Meu jugo é leve, meu
fardo é suave. Minha glória sobre ti é proteção, força e alegria.
Meu suprimento eu derramo dia a dia sobre tua vida. Minha é a
prata, meu é o ouro, e eu faço justiça aos meus filhos para que
resplandeçam como o sol do meio-dia.
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Tudo o que é simples e puro sobressai do que está ao redor. Eu
busco corações humildes para fazer a minha vontade, pois foi
na humildade, na pureza e na simplicidade que vim à terra para
ensinar o caminho da luz. Os que me seguem são propriedade
exclusiva do meu Pai e o maligno não toca. Mesmo que se
sintam sozinhos e desolados, perseguidos e rejeitados, eu sou
com eles. Para mim são jóias preciosas, pedras angulares
colocadas por mim nos lugares carentes de vida. Tu és minha
escolhida e minha amada. Permanece fiel a mim, permanece
fiel ao que coloquei em ti e guarda a pureza, a simplicidade, a
humildade e a fé. Assim, tu verás meu amor e meu zelo te
colocando em honra e destaque diante daqueles que se acham
poderosos. Meu manto de proteção está estendido sobre ti e o
que determinei em tua vida é resgate e restauração. Eu te guio.
Tua boca é meu domínio. Não temas. Aqueles por quem tu tens
orado se voltarão para mim e tu te alegrarás, pois viverás meu
milagre.

No meu reino não há lugares solitários nem vazios, nem existe
solidão. Só existe o convite a se retirar do mundo e da
convivência com o pecado para estar em comunhão particular
comigo. Todos os dias eu desejo a comunhão e o diálogo
contigo, mas tu temes e foges da minha presença por medo do
que vais ouvir. Sabe tu que o que tenho para te dizer não são
palavras de acusação, pois a ninguém julgo, e sim, palavras de
salvação e vida, pois vim salvar e resgatar o perdido. Hoje,
desejo te falar. Abre teu coração para receber o meu amor, pois
anseio pela tua cura e pela tua restauração. Tira as duras
máscaras que te fizeram usar e mostra-me teu rosto. Eu já sei
como ele é; eu só quero que tu também o vejas. Volta para os
meus caminhos e eu te conduzirei até a vitória que tanto almejas.
Foi para a vitória que te planejei.
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Eu te manterei em alto refúgio, em lugar seguro, quieto,
tranqüilo e aconchegante onde poderás me buscar, me louvar e
receber das minhas bênçãos. O que tu passas não me é oculto e
eu trabalho para remover as injustiças e as impurezas ao teu
redor. Elas não mais te incomodarão. O lugar do nosso encontro
e do teu repouso pode parecer simples e humilde, mas é na
simplicidade e na humildade que me revelo aos meus filhos. A
pompa e a religiosidade são obstáculos ao meu mover. Rejeitaas com todas as tuas forças e eu te honrarei. O que tu fazes para
mim no silêncio e na quietude parece pequeno e invisível aos
homens, mas é grande e luminoso aos meus olhos. Tu te
alegrarás quando puderes enxergar o que tenho te dado com os
olhos do espírito. Tu és instrumento santo e pedra preciosa em
minhas mãos. Eu te guardo pessoalmente e te protejo para que o
mal não mais chegue a ti.

Tu pensas que não tens força contra o mal que te assedia e tenta
tua alma, mas ela está aí mesmo dentro de ti; é só abrir as portas
do teu coração e as tuas mãos para dar e abençoar. Então verás a
força brotando, pois é a força do Espírito que se move em ti.
Aquilo que o teu coração deseja será realizado. Ao abrires a
porta do teu coração, abrir-se-ão também as portas da realização,
pois o amor que fluirá do meu interior através de ti afastará todo
o medo de te mostrares como tu és realmente. Já nenhuma
acusação e condenação pesam sobre ti, pois qual é o inimigo que
poderá acusar um filho meu quando se cobre com o sangue
derramado pelo Cordeiro? Espera em mim. Estou removendo as
mentiras e as falsidades, as invejas e as línguas malignas. Para ti
o que eu tenho é liberdade e honra.
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Mesmo que as águas das dificuldades pareçam fortes para tu
atravessares, lembra-te que eu sou a ponte que te leva ao outro
lado, onde te aguardam os pastos verdejantes e as águas
tranqüilas. Eu sou aquele que rompe as fileiras inimigas como
quem rompe águas. As minhas são de paz e trazem cura,
restauração, refrigério e purificação, por isso banha-te nelas. Ao
clamares a mim de todo o teu coração, tuas palavras moverão as
barreiras e empecilhos e minhas palavras estarão livres para
fluir do meu coração para o teu. As lágrimas que forem
derramadas dos teus olhos ajudarão a limpar o teu interior e te
farão mais semelhante a mim, pois não há dureza no meu
semblante, e sim compaixão, luz, amor e misericórdia. O que te
congelou a face foi queimado hoje pelo fogo do meu Espírito, e
os que não podiam ver a luz em ti, agora verão e se
aproximarão para ouvir minhas palavras de vida e libertação.
Eu sou o teu Deus que te sara. Sou Aquele que tudo transforma
e restaura. Apega-te a mim e espera. Estou agindo em ti e
através de ti.

Quando não souberes qual caminho seguir, pára e ouve a voz que
te diz: “Este é o caminho, anda por ele”. A minha paz é o árbitro
no teu coração. O amor é a força e o escudo a te proteger. A fé é
o impulso e o incentivo a aceitar os desafios. Nada te dou que
não possas vencer. Nenhum caminho eu coloco diante de ti sem
que te dê a sabedoria para escolher. A chave é ouvir não a voz da
carne, que traz indecisão, medo e dúvida, porém, a voz do
Espírito, que dá amor, ousadia e moderação. Tu tens estado
diante de uma escolha, porém, não temas. Eu te darei a visão
espiritual para confirmar a decisão correta. Não tenhas medo de
errar. Eu te ajudarei a decidir. A surpresa e a alegria atingirão teu
ser e o grito de vitória e louvor que sair dos teus lábios derrubará
fortalezas e abrirá as comportas do céu a teu favor. O que tu
pensavas estar perdido, tu reencontrarás e te alegrarás, pois eu
não sou Deus de mortos, e sim, de vivos; não sou Deus que mata
sonhos e projetos, mas que vivifica e realiza. Te amo e te protejo.
Vem a mim.
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Muitos enxergam as verdades espirituais com os olhos borrados
pela futilidade e pela carnalidade, mas a ti dei olhos bons para
enxergares com clareza o que aos homens é invisível. Bemaventurados os teus olhos porque vêem e teus ouvidos, porque
ouvem. Muitos profetas desejaram ver o que vês e não viram e
ouvir o que ouves e não ouviram. Tudo eu criei para um
propósito e a sensibilidade que te dei foi para que pudesses ser
meu instrumento de bênçãos na terra. A cada dia meu Espírito te
ensina a lidar com ela e tu não mais temerás, mas me louvarás
pelo que te dei. O que te dei é para poucos, não é para as
multidões; apenas para os meus discípulos. Recebe, hoje, no teu
coração a minha paz, o meu consolo e o meu repouso. Eu
trabalho nas áreas que não podes ver e nas dificuldades que são
grandes demais para ti. Aos meus amados eu dou enquanto
dormem. Tu terás noites de paz, pois eu te protegerei.

21

22

Meu Espírito é água pura e cristalina e nada pode impedir o seu
fluir de um coração aliançado comigo em espírito e em verdade,
pois quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva,
eternamente. Eu sou aquele que vai adiante de ti removendo as
fortalezas do inimigo, permitindo que minhas águas curadoras
inundem as terras desertas e sedentas. Eu fiz de ti um manancial
de vida, portanto, crê em mim e executa com fidelidade e amor
o que coloquei no teu interior como propósito santo. Meu
manancial em ti é inesgotável, não importa quantos desejem
beber dele. Posiciona-te no lugar que te coloquei. Nesta peleja
não terás que pelejar. Abre tua boca em louvor e adoração e
minha justiça entrará em ação quebrando cadeias e grilhões,
colocando por terra as palavras e sentimentos que, como
espinhos, vieram ferir teu coração. Tu és livre para voar alto,
pois nas alturas quero te colocar, onde as mesquinharias da
carne não têm mais lugar para agir. Ouve e obedece à voz do
meu Espírito. Ele te levará ao teu lugar de descanso.

Não me comprazo na força do cavalo nem nos músculos do
guerreiro, mas no coração humilde e sincero que se deleita com a
minha palavra. Somente em mim coloca tua confiança, pois
estou ao teu lado e tu jamais serás abalado. Guarda a palavra da
verdade no teu coração e conhecerás a verdade e a verdade te
libertará. Somente para os meus ungidos, para os meus
guerreiros, separei meu tesouro. A força que coloco dentro deles
é o amor. Eu coloquei este dom, essa força em ti; usa-a com
sabedoria. É arma poderosa e verdadeira fonte de vida. Com ela
farás proezas, pois eu mesmo calco aos pés os teus adversários.
Tu podes passar por aflições e perseguições, mas a glória dessa
última casa será maior que a da primeira. Eu encherei tua boca
de riso e teus lábios, de júbilo. Tu saberás que sou teu Deus, que
te ensina o que é sábio e que te conduz pelos caminhos da paz.
Meu reino é justiça, paz e alegria, não choro e derrota; por isso,
age conforme o que coloquei em teu coração e terás o que
almejas.
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Não fiques apenas olhando a terra que te dei. Não fiques apenas
espiando o meu reino. Entra, toma posse da tua terra e come da
minha mesa farta. Não to mandei eu? Sê forte e corajoso, pois
eu sou contigo por onde quer que andares. Te parecem grandes
os gigantes? Eu te fiz maior que eles, pois sou eu mesmo que
movo em ti pela tua fé. Pela fé e pelo amor a mim, Davi
derrubou Golias apenas com uma pedra, pois sabia que em
minhas mãos estava a espada. Hoje, tu tens as armas poderosas
da cruz em tuas mãos, usa-as. Minha palavra em tua boca é
espada e fogo devorador que destrói o inimigo. É água para
dessedentar o aflito e semente para plantar bênçãos. O sangue
do meu Filho é proteção e justiça sobre tua vida. Não guardes
apenas para si as dádivas que te dou, divide-as com os menos
favorecidos e abrir-te-ei meus celeiros. O que tu passas é
caminho de treinamento para o amor incondicional, pois é ele
que te torna semelhante ao meu Filho. Esta é tua maior vitória.
As demais coisas eu te dou para que vivas com dignidade entre
os homens. Não te sintas só e impotente, pois eu sou contigo,
levanto teus irmãos em oração e libero meu exército para
guerrear por ti. Nada te será impossível. Meus pensamentos
para ti são de paz.

Do alto, do lugar da minha habitação, observo os filhos dos
homens para ver se há quem entenda o meu querer, para ver se
há quem me busque e entregue seu coração em minhas mãos
desejando o meu propósito. Mesmo que tu vejas injustiças e
ódio, não chores nem temas, pois sou tua força e teu refúgio. Eu
mesmo te mantenho no caminho da perseverança para te mostrar
que não haverá impossíveis em todas as minhas promessas. O
que almeja e sonha o teu coração, conseguirás alcançar, pois eu
vim para que tivesses vida abundante. O sangue que foi
derramado na cruz não foi por nada. Foi entrega e submissão,
mas também vitória e ressurreição. Tudo o que eu conquistei na
cruz é teu direito, toma posse e conquista para ti e para os que
amas. O clamor do teu coração não me é oculto e o sonho que
coloquei nele jamais será roubado, pois é eterno. Ensina teus
irmãos a perseverar em fé e a entender a verdade e a
profundidade da minha palavra. Eu mesmo moverei nos corações
alargando suas fronteiras para receber do meu entendimento. Eu
sou contigo, sou teu ajudador. Trago nas mãos a tua vitória.
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Planejo construir uma grande casa no espírito de todos os meus
filhos; por isso, eu trabalho vistoriando os alicerces, os
encanamentos e os fios elétricos para formar inicialmente uma
estrutura sólida, capaz de comportar paredes e um telhado firme.
Precisa ser um lugar amplo, espaçoso e luminoso para comportar
minha glória e ser local de comunhão e ensino para outros filhos.
O combustível para a obra, o incentivo para o trabalho de
reconstrução é o amor, o meu amor. Eu te chamei a reconstruir o
meu templo no teu interior, por isso dispõe-te a realizar essa obra
e eu te darei bom êxito. Dentro do teu coração eu já coloquei a
força para o teu trabalho: meu amor incondicional. Ele trará a ti
perseverança e ousadia cada vez maiores e, quando a obra estiver
terminada, tu te alegrarás pelo que planejei para ti. Cuida de cada
cômodo dessa casa, remove a poeira para que não se acumule e
não permitas que presentes indesejáveis se depositem nas
prateleiras. O sangue que derramei na cruz te ajudará na limpeza.
Verifica se tuas lâmpadas estão acesas e em bom funcionamento
para que não falte luz no interior da casa. Mantém acesa a lareira
para que ela não se esfrie. As brasas precisam estar
incandescentes. Cuida das torneiras para que minha água não
fique vazando para fora. Limpa as janelas e as portas e lubrifica
os ferrolhos com meu óleo fresco todos os dias para que possas
sair e entrar livremente e para que os intrusos sejam barrados na
porta. Inspeciona o telhado e posiciona bem tua antena, a fim de
que possas estar sempre em sintonia perfeita comigo. Os
guardas, eu coloco ao redor dos muros e nos portões para te
proteger. Te amo e quero o melhor para ti.
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Paz e regozijo têm aqueles que andam nos meus caminhos e
seguem os meus conselhos. Quando te chamo a estar na minha
presença é para que tu conheças a verdade e alcances o
entendimento. Por isso, busca-me todos os dias, pois desejo
instruir-te. Sou teu juiz e advogado. Se tu tens causas difíceis,
traze-as até mim e na luz da minha palavra encontrarás solução
e livramento. Nada há tão difícil que não possas resolver
quando estou ao teu lado. Quero participar da tua vida com
mais intensidade e tenho em minhas mãos a restauração e o
refrigério para que tu encontres a verdadeira paz e o verdadeiro
descanso. Não aprendas com os ímpios a tomar decisões, pois
elas acabam sendo impensadas e impulsivas e trarão desgosto
ao teu coração. Aprende comigo a prudência e a sabedoria para
poderes decidir com clareza em todas as situações. Sobretudo,
mantém o amor como a lâmpada que direciona os teus
pensamentos, teus sentimentos e teu agir. Ele te impedirá de
errar. Não te assentes com os escarnecedores. Minha palavra é
santa; verdadeiras pérolas para quem teme a mim. Por isso, não
a discuta com os que zombam dela ou ainda não sentem sua
falta. Poderiam te confundir e tu perderias tua coroa. Pede
sabedoria a mim para ministrá-la aos outros. Com sabedoria e
amor ela será forte e verdadeira fonte de cura. Tua boca é meu
domínio.

Eu te fiz diferente dos outros, por isso, louva-me pelo que
coloquei em ti. As vestes brancas que te dei devem se manter
como tal, pois assim poderei te reconhecer onde tu estiveres e
outros te conhecerão como minha filha. Não te sintas menor ou
desprezada, pelo contrário, ensina os outros a superarem as
diferenças e a crescerem em comunhão. Os dons são diversos,
mas meu Espírito é o que opera tudo em todos. Tu és parte do
meu Corpo e órgão necessário para o seu bom funcionamento.
Por isso, exercita o que te dei, pois fortalecerás tua identidade e
despertarás nos teus irmãos a sede de me servir. Aguarda pelo
meu trabalho em tua vida. As obras estão em andamento e em
breve tu entenderás muitas coisas. Saberás o porquê de o teu agir
no espírito e verás com alegria os frutos do que semeaste com
choro. Muitos feixes tu voltarás trazendo nos teus braços. Eu não
me esqueci de nenhuma gota de lágrima que tu derramaste. Eu as
transformarei em manancial inesgotável de vida, fonte de alegria
e restauração. Teu cereal não mais será dado aos teus inimigos.
O que plantaste no meu reino, tu colherás. Eu mesmo
multiplicarei a tua sementeira, para que a prosperidade se
estabeleça em tua vida. Sou teu supridor.
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Quem tem sede, venha a mim e beba; quem crer em mim, do
seu interior fluirão rios de água viva. Meu Espírito é livre para
fluir do coração de todo aquele que necessita da minha
presença. Tu tens no teu interior essas águas vivas para matar
tua sede e a dos que caminham contigo. São elas que trazem
renovo ao teu espírito e purificam teu ser daquilo que te impede
de ser livre e cheia do meu poder. Não temas ouvir minha voz.
Eu te chamo a manter comunhão comigo e a ter o entendimento
do meu propósito. Por onde meus rios te levarem haverá
aprendizado e vitória, cura e libertações. Bebe das águas da tua
própria cisterna, pois é o meu próprio Espírito que a enche. Tu
não tens necessidade que outro te encha de vida; tu tens dentro
de ti a própria vida. Tua oração abre as comportas para que
essas águas fluam e arrastem os gravetos e as pedras do leito do
teu rio. Nada pode reter o seu fluir, por isso, não temas ser meu
instrumento de bênção. Tuas emoções, teus pensamentos e tuas
palavras são meus. Eu preciso deles para me revelar aos que
ainda se acham em trevas. Tu achas que não tens capacitação
para o trabalho, mas sou eu que capacito meus ungidos para
toda boa obra. Sejam fortes as tuas mãos e firmes os teus pés
naquilo que tracei para ti. Quanto mais caudaloso for o teu rio,
mais vidas florescerão às tuas margens. Deixa-o fluir
livremente. Não o retenhas.

Jamais faltará alimento em tua casa e para os que caminham
contigo. Se tu me colocares no centro de tua vida, eu tudo te
acrescentarei. Sou eu que te dou forças para adquirires riqueza,
mas pensa em teu coração que ela é apenas o instrumento que
quero te dar para abençoares os meus filhos. Mais do que
riqueza, desejo te dar a verdadeira prosperidade. Tuas mãos e pés
são abençoados. Onde tocarem e onde pisarem levarão a luz e a
unção de multiplicação. Por isso, abre tua mão com confiança à
semeadura que te proponho. Meu reino tem precisado dela e,
quando tu a exercitas, eu mesmo aumento teus dons e teu
potencial. Não permitas que o egoísmo ou a avareza criem raízes
no teu interior. Pelo contrário, arranca-as com determinação para
que não venham te ferir. Nada deixo faltar aos que me servem.
Os sonhos que tu tens, eu desejo modelá-los para que tenham
uma motivação mais intensa para existir. Eu mesmo colocarei a
motivação correta no teu coração e abrirei teus olhos para veres
meu verdadeiro projeto. As provas que dou a ti são para alargar o
espaço da tua tenda e estender o toldo da tua habitação. Não
temas, eu te protegerei. Nem a vergonha nem a humilhação te
atingirão. Eu suprirei todas as tuas necessidades.
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Eu sou o Bom Pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e
me seguem. Mas não seguirão os estranhos porque não lhe
reconhecem a voz. Tu tens ouvido minha voz. Segue, portanto,
o que coloquei em teu coração sem vacilar. Não dês ouvidos às
vozes mentirosas e carregadas de dúvida, engano e malícia que
estão ao teu redor. Elas nada sabem do meu reino e tudo o que
dizem são para te desviar dos retos caminhos. Resiste aos falsos
profetas e aos bajuladores. Eles não podem comprar minhas
bênçãos, pois eu as derramo apenas sobre os que escolhi, sobre
os justos e retos de coração. A palavra que sair da tua boca seja
para edificação, não para agradar a homens, mas para mostrar o
poder de Deus. Todas as bênçãos no meu reino são
conquistadas; portanto, lança profundamente na minha terra as
tuas sementes e elas germinarão e florescerão no devido tempo.
Exercita a paciência e a perseverança, a mansidão e o amor para
ensinar e exortar, mas fica pronta a pegar na espada para cortar
as raízes da desobediência e da altivez que se levantam contra a
minha verdade. Não temas me obedecer. Não temas perder a
aprovação dos homens. Trabalha, sim, pela minha aprovação.
Só eu posso trazer verdadeiro regozijo à tua alma. Sou contigo.
Te amo.

Não me instes para que te deixe. Aonde fores irei eu e onde quer
que pouses, pousarei eu; o teu povo será o meu povo e o teu
Deus, o meu Deus. Lembra-te da declaração de Rute? Ela tudo
deixou para fazer feliz sua sogra, por isso eu a abençoei e trouxe
sobre ela resgate e proteção. Tenho te chamado, filha, a deixar
tudo o que é conhecido e costumeiro para ti, para te mostrar algo
novo e diferente que te trará resgate, proteção e aliança perfeita
comigo. Abre mão daquilo que até hoje foi valioso para ti, pois te
revelarei o que é verdadeiramente precioso. Até agora tu te
sentiste improdutiva e desprezada, porém eu te mostrarei o que é
ser fértil e proprietária de uma grande porção de terra. Naquilo
que tu foste desonrada, terás dupla honra e os frutos do teu
trabalho mostrarão a outras vidas que sou um Deus fiel e de
recompensas reais. Rute buscou a proteção no lugar correto.
Meus braços estão abertos para te acolher e te proteger. Vem a
mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem
a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
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O palácio é lugar para os reis, para os príncipes e para os nobres;
enfim, para os que sabem reinar. Mas o treinamento é feito fora,
nos picadeiros, nas florestas, nos campos de luta e nos
ensinamentos no meio dos súditos. Muito pouco se aprende nas
festas entre o povo fútil e esnobe que freqüenta a corte. Meu
Filho veio ao mundo para ser o Rei dos reis e poder estar, hoje, à
minha direita em glória e majestade. Mas Seu treinamento foi na
manjedoura, no trabalho humilde como carpinteiro, na privação
do deserto, na convivência com os fracos e oprimidos e no
exercício da entrega de si mesmo, que culminou com a cruz.
Muito pouco teve a aprender com os esnobes e arrogantes
vestidos de seda. Por isso, pode, hoje, estar assentado em glória e
majestade, tendo as mais lindas vestes e desfrutando da mais alta
autoridade. Talvez, tu me perguntes para que estás sendo
treinado. Tu estás sendo treinado para ser rei, a fim de que, pela
tua palavra de autoridade, vidas possam ressurgir e o mal possa
ser destruído e destronado. Sou eu que falo através de ti. O
melhor rei é o que soube ser escravo. Só este conhece,
verdadeiramente, o preço da liberdade. Foste comprado por
preço. Não sejas novamente escravo de homens. Para a liberdade
é que te libertei; não te submetas de novo a jugo de escravidão.

33

34

Filho, eu estou ao teu lado para te ajudar a transpor os
obstáculos e te levar para uma terra que mana leite e mel. Tão
somente confia no meu poder para dirigir teus caminhos. Sê
forte e corajoso e eu te mostrarei que em ti há força para vencer
as tentações e as limitações da tua carne. Meus anjos vão à tua
frente desimpedindo teus caminhos e removendo os obstáculos
que antes te faziam recuar. Eu sou teu Deus, minha vontade é
soberana sobre tua vida. Agindo eu, quem impedirá? O que
determinei acontecerá. Meu projeto para ti é libertação, cura e
resgate. Tu tens te sentido fraco e incapaz, indeciso e inseguro,
mas fortalece-te na minha palavra, aviva meu Espírito em ti
através da oração e da entrega do teu coração e eu te mostrarei
que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Não
temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu
Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra
fiel.

Não te incomodes nem te desesperes se a terra à tua frente parece
árida e sem vida. Se tu a regares e a semeares, ela responderá
com vida e abundância. Não recues diante dos desafios que te
dei. As provas são treinamento para tua alma e para o teu espírito
para que se fortaleçam e encontrem os segredos do meu reino.
Executa o que tenho te dado com amor e não te preocupes com a
colheita. Ela virá a seu tempo. O que desejo é te ensinar a semear
e te mostrar que existe uma alegria infinita em servir e em amar.
Tu não estás só. Eu sou contigo. Olha tuas mãos. Eu as enchi de
sementes. Nenhuma delas morrerá, eu te prometo. Ao plantares,
aumentarei teu próprio celeiro e tu te libertarás do medo de ver
esgotado teu suprimento. Todo aquele que pega no arado e olha
para trás não pode ser meu discípulo. Segue-me e deixa aos
mortos o sepultar seus próprios mortos. Em mim não há morte,
apenas vida abundante. Para sempre serei teu Deus.
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Filho, tenho visto teus caminhos e os sararei. Sei que tu tens te
defrontado com dificuldades grandes para ti e o mar à tua frente
parece não querer abrir, mas não temas. Ergue teus olhos para
mim e caminha. Não repares na força das águas, ergue teu
cajado e eu te mostrarei o milagre de ver as ondas recuarem
diante de ti. Eu te fiz forte e te dei determinação e perseverança
para poderes caminhar. Usa os dons que te dei; são armas
poderosas que te farão vencer o inimigo e te mostrarão a força
que coloquei em ti. A fé que pus no teu espírito te garantirá a
vitória e manterá acesa a chama da esperança e da fortaleza no
teu coração até que tu cruzes o obstáculo. Tu entenderás o
porquê dessa prova e me glorificarás pela libertação que
conquistarás através dela. Tenho algo novo e diferente
esperando por ti, algo ousado que ainda não foi conquistado.

Os caminhos que tens trilhado estão diante dos meus olhos para
te levar a um lugar de honra, onde os teus sonhos serão realidade.
Não interrompas teu caminhar, não te desesperes, nem te
desanimes. Meus anjos estão ao teu redor te ajudando a transpor
os obstáculos e te estimulando a andar em fé. Olha para os lados
e recebe a força e o incentivo dos irmãos que caminham contigo.
Tu não estás só. A cada conquista tua, muitos são libertos e
levantados do pó. Tuas atitudes de amor e fé ajudarão muitos a
ver a luz. Eu te amo e te amparo com meus braços fortes. Afasto
o inimigo para que não chegue a ti e fortaleço tua esperança em
mim. Aguarda pelo meu agir, teus caminhos estão sendo limpos
e aplanados. Os lugares de descanso, comunhão e júbilo estão
sendo preparados para ti. Eu te levarei ao teu lugar seguro.
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A paz é o sonho de todo aquele que sabe lutar com sabedoria e
determinação, pois é recompensa pelo seu empenho e
perseverança. Eu não tenho te dado espírito de covardia, mas de
poder, amor e moderação. Ergue, portanto, tua cabeça e passa
diante do inimigo. Exerce a autoridade que te dei e conquista
vidas para o meu reino. Ao obedeceres à minha vontade, a paz e
a alegria brotarão no teu coração e entenderás o meu projeto para
tua vida. Tu tens buscado respostas. Eu te darei compreensão em
todas as coisas. Parece ameaçador o desafio? Olha, então, com os
meus olhos e verás uma grande bênção prestes a ser colocada em
tuas mãos. Eu sou o oleiro e tu o barro. Eu sou o Pai e disciplino
o filho a quem amo. Eu sei que pensamentos tenho a teu respeito;
pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que desejas.
Te amo e sou contigo.
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Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda
se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na
terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das
águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Meu povo tem
sofrido e parece destruído, pois tem se esquecido do amor
verdadeiro que o fortalece para as lutas pela minha obra. Tu
sacerdote, lembra-te de ensinar o caminho verdadeiro ao
rebanho que te coloquei nas mãos e dá-lhe o conhecimento
profundo da minha palavra. Assim, tu ficarás em paz e sentirás
novamente o fortalecimento e a renovação que buscas. Eu tudo
vejo e tudo sondo através do meu Espírito e busco corações
dispostos a fazer meu querer e a sonhar os meus sonhos. Aos
meus amados eu dou enquanto dormem. Eu supro suas
necessidades e libero seus caminhos. Se caírem não ficarão
prostrados, pois eu os levantarei.

A natureza é obra das minhas mãos e é prova da minha bondade
para com os filhos dos homens. Observa-a e aprende com ela; é
mestra sábia e eficiente. Aprende com ela a simplicidade e a
entrega, pois nela tudo é transformação. Deixa-me transformar
teu coração e tua vida para que possas caminhar mais leve e livre
pelos caminhos que desejo te levar. Liberta-te da avareza, pois
ela impede o fluir do meu Espírito e do teu. Os pássaros voam
porque seus ossos são leves e a ousadia e a liberdade fazem parte
do seu ser. Um espírito que ama, ousa e sonha com a liberdade
pode voar. Só os que se ocupam com as coisas da carne e
persistem no pecado se prendem à terra. São pesados e não
conseguem voar. Lança fora a bagagem pesada e toma sobre ti as
asas do meu Espírito. Ensina os outros a se despojar para que
possam voar em liberdade comigo.
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As crianças são livres porque são espontâneas e as suas
necessidades se resumem a amor e alimento. Não necessitam do
poder, do domínio, das posses, da fama ou do sucesso. Apenas
aqueles que aceitam o meu reino com o espírito de criança
podem tomar posse dele. Abre mão das falsas necessidades que
o mundo te impõe e procura os valores do meu reino. Tu
descobrirás o verdadeiro tesouro. Quando te sentires pequena e
frágil diante do que te dei para fazer, ergue os olhos aos céus e
contempla minha face. A luz do meu rosto, meu olhar de amor
por ti e meu sorriso de aprovação serão tua força. Eu enviarei
meus anjos para te ajudar e proteger e aí não te sentirás sozinha.
Ao trabalhar, canta louvores e o trabalho será mais leve. Meus
anjos cantarão contigo.

Eu sou teu porto seguro. Sou aquele que dirige teu navio e o
provê de suprimentos para que possa zarpar para novas terras e
novas aventuras. Tenho novas experiências a te dar; experiências
de vitória e multiplicação, comunhão e alegria, paz e exercício da
autoridade que te deixei por herança. Eis que eu crio para ti
novos céus e nova terra. Já não haverá lembrança de coisas
passadas. Jamais haverá memória delas, pois eu crio para ti
alegria e regozijo. É necessário coragem para cruzar os mares, e
tu a tiveste para chegar hoje até aqui. Eu estive contigo, te
guardei, te protegi, te livrei, te curei e te dei forças. Eu coloco em
honra os filhos que, em fé, aceitam os desafios que lanço para
seu crescimento. Não te envergonharás mais, nem mais te
envergonharão de coisa alguma, pois a tua vergonha eu
transformarei em dupla honra. Sobre ti derramo a sabedoria para
dirigir o povo que te dei e eu mesmo abrirei o mar para que vós
passeis. Teu lugar jamais te será tirado. O que tu conquistaste é
teu. As lágrimas que choraste são pedras preciosas que adornarão
tua coroa.
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Mesmo nos lugares desertos, eu sou aquele que te faz sentir
minhas águas de paz e refrigério. Eu sou aquele que aquieta teu
espírito e renova em ti a esperança na promessa. Eu sou aquele
que te leva ao alto da montanha para te dar visão ampla de
todas as coisas. Do alto, tu poderás visualizar e contemplar a
terra que te dei. Abraão a viu, Ló também e pensou ter
escolhido a melhor parte. Mas as coisas se mostraram como
eram verdadeiramente e Abraão descobriu que poderia fazer de
uma terra árida um lugar fértil, semeando bênçãos para sua
descendência. Se a terra à tua frente parece seca, olha o mar
adiante e alegra-te, pois são águas vivas que estão ao teu dispor
para regá-la e transformá-la em jardim florido. Tu és
cooperador da minha criação, da minha lavoura. Os olhos
humanos vêem o deserto e a desolação. Meus olhos vêem terra
fértil e produtiva, vêem o Éden. Pega no arado e não olhes para
trás. Eu te darei a visão correta da terra que te dei e te
fortalecerei para o trabalho. O milagre eu faço junto contigo.

Restituir-te-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto
migrador, pelo cortador e pelo destruidor, o meu grande exército
que enviei contra ti. Comerás e te fartarás abundantemente e
saberás que sou o Senhor e quem crê em mim não será
envergonhado. Derramarei sobre ti a abundância do meu Espírito
e tudo o que semeares e plantares será para ti e para os teus filhos
por herança, pois tudo o que semeias com amor e fé no meu
reino tu receberás multiplicado. Eu amo os que dão com alegria o
melhor de si buscando a expansão da minha obra, pois nesses
corações meu Espírito encontra espaço para agir e realizar
milagres. Meus olhos vêem todas as coisas e meu Espírito sonda
todos os corações. Minha destra fortalece meus ungidos para que
não caiam nem desistam de caminhar. O que foi tramado contra
tua vida eu destruí; levanta-te e recomeça o trabalho, pois te dei
vitória. Minha palavra de restituição e resgate continua sobre ti e
trará a bênção que deseja o teu coração. Eu sou tua força e tua
rocha. Busca refúgio em mim e nenhum mal te tocará. As provas
pelas quais passaste foram para te mostrar que não precisas temer
as espadas afiadas do inimigo. A tua libera fogo santo.
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Não chores mais nem te desanimes. A ponte está livre para te
levar ao outro lado. Tenho bênçãos reservadas para ti, e poderás
te alegrar e dividir com teus irmãos as riquezas materiais e
espirituais. Sobre ti abri as fontes superiores e inferiores para
expandir meu reino na terra, usando tua vida. Respira a paz, a
quietude, a esperança, o amor e a certeza da vitória. Descansa em
mim e crê que continuo trabalhando para que tudo coopere para
o teu bem. Nenhum bem te faltará, pois tu descobriste o maior
tesouro, que é estar nos meus tabernáculos. O pardal encontrou
casa e a andorinha, ninho para si onde acolha os seus filhotes. Tu
encontraste os meus altares, por isso podes comer da minha mesa
farta todos os dias. Continua trazendo outros convidados ao meu
banquete. Sou eu que providencio todo o alimento. Não te
compares aos ímpios, pois a verdadeira riqueza eu separei para ti.
Mas não temas, tuas necessidades materiais também serão
satisfeitas. Eu providencio todas as coisas. Tua parte é semear
bênçãos.
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Reservo para os meus filhos lugar de refúgio e celeiros
abundantes onde podem guardar os frutos do que plantaram no
meu reino. Por isso, não ajuntes tesouros na terra onde o ladrão
rouba e a traça rói, mas ajunta tesouros no céu onde a ferrugem
não pode corroer, nem a traça roer nem o ladrão roubar. Ao
colocares o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, tudo
o mais te será acrescentado. Sei que tu tens lutado contra o mal,
preservando minha palavra de vida, santidade e verdade, mas
não te amedrontes, eu te protejo para que o teu trabalho seja
fértil. Eu afasto com mão poderosa os gafanhotos e escorpiões
para que não consumam o fruto da tua terra. Tua fé tem grande
galardão para mim e eu te honrarei diante do meu povo, pois
teu testemunho de vida mostrará a ele a minha glória e reforçará
no seu coração o que desejo para os meus escolhidos. Eu sou a
única salvação, por isso eu disse que não podereis servir a dois
senhores. Os que me seguem são salvos, pois andam debaixo da
minha luz e eu os justifico. Estou segurando tua mão e
continuarei a te fortalecer. Tudo é possível ao que crê.

Mesmo que eu te faça caminhar por terrenos arenosos e tu tenhas
que passar para além das rochas, a fé que coloquei no teu
coração te fortalecerá para remover os montes e lançá-los ao
mar. Ao olhares para o horizonte tu verás as águas tranqüilas da
minha promessa e terás a certeza de que, sob elas, estão te
esperando os tesouros que reservei para ti. Portanto, mesmo que
perto das rochas as águas pareçam violentas, olha em frente e me
verás caminhando sobre elas acalmando-as para que tu possas
passar. Teu louvor ajudará a aquietá-las e aí tu poderás perceber
que o que parecia ameaçador se transforma em uma paisagem
acolhedora e de beleza infinita. Não temas explorar o meu reino,
pois eu estou sempre bem perto de ti para te dar sabedoria e
entendimento. Tu és uma desbravadora e uma vencedora e tudo o
que tiveres necessidade poderás encontrar em mim e na terra que
te dei por herança. Lembra-te da minha palavra que diz: “Não
temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em
dar-vos o seu reino”. Tu és herdeira das minhas bênçãos e minha
autoridade eu coloquei sobre ti para te ensinar a reinar. Eu seguro
fortemente tua mão e te conduzo.
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Eu sou Pai protetor que cuido e embalo meus filhos nos
momentos de tristeza e fraqueza. Sou Pai que abraça e, nesse
abraço, tudo restauro através da minha força. Sente, hoje, o meu
abraço e a certeza que estou contigo. O meu reino eu só dou aos
meus santos e todos os reinos lhe obedecerão. Tu serves ao
Deus único e verdadeiro, portanto, não temas. Tu és luz e as
trevas se afastarão. Carregar-te-ei nos meus braços quando a
jornada for difícil e te ensinarei a caminhar com segurança
quando os caminhos forem menos perigosos. Ao cresceres em
fé e em estatura diante de mim, segurarei tua mão com força e
te manterei de pé para pisardes serpentes e escorpiões; eu te
levarei ao topo da montanha para hasteares a bandeira da
vitória. Como Pai atento e amoroso eu cuido de ti e posso
identificar tua voz e teus gemidos, mesmo quando tu estás
escondido de medo nas cavernas ou quando tu cais nas covas do
inimigo. Minha mão sempre estará estendida em resgate. Mas o
que tenho para ti é mais do que te resgatar do perigo; é te fazer
empunhar com confiança a espada e vencer.

Não te planejei para reinar com autoridade e justiça? Não te
planejei para desfrutar do melhor dessa terra? Espera em mim,
segue o teu caminho e eu te exaltarei para possuí-la. Os que
estiverem ao teu lado verão minha presença e saberão que sou
teu galardão e tua justiça. Aquieta-te e sabe que sou Deus em tua
vida e eu te protejo. Onde eu te trouxe é lugar de paz e de
reconstrução, onde tua sede e tua fome serão saciadas e não mais
sentirás falta de coisa alguma. Nunca mais darei o teu cereal por
sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu
vinho, fruto das tuas fadigas. Não construirás mais para que
outros habitem, mas o que construíres será para ti e para teus
filhos por herança para sempre. Eu tenho um lugar preparado
para ti e te levarei até ele. É como o cenáculo que preparei para
passar a páscoa com meus discípulos. Já está mobiliado e pronto
e ali poderás compartilhar da minha mesa com aqueles que eu já
separei para mim. Não te sentirás mais só, pois o amor que fluirá
do meu trono será abundante e poderoso como fonte de força. As
lágrimas serão enxugadas pelas minhas mãos.
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As águas do mar batem incessantemente nas rochas esculpindoas, alterando seu formato e, ao longo dos anos, as transforma e as
modela em verdadeiras esculturas e obras de arte. Assim é a
oração que sai da tua boca e que move as águas do meu Espírito
para transformar o corpo, a alma e o espírito, não só teus, mas de
todos aqueles que chamei para mim. É o meu Espírito que molda
os corações; mesmo aqueles que se encontram endurecidos
receberão uma nova forma. É o meu Espírito que te ensina o
domínio sobre o teu próprio ser e te reveste de autoridade para
bater nas fortalezas do inimigo destruindo-as. Portanto, persevera
no trabalho que te dei, pois estarás vivendo minha palavra que
diz: “a tribulação produz perseverança, a perseverança,
experiência e a experiência, esperança”. Não temas as
experiências comigo. Tens visto que todas as que tu viveste até
aqui te conquistaram maturidade e vitória e não só aumentaram a
esperança no teu coração, como também despertaram a
esperança no coração dos famintos e dos aflitos. Eu sou teu Deus
que te ensina o que é reto e te dá o verdadeiro conhecimento.
Enche-te das minhas águas. Elas te confortarão e te fortalecerão.
Te amo e te protejo.
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Epílogo

Filha, não temas. Eu cuido de ti e te protejo. Meu anjo acampase ao teu redor e te livra. Tu não estás doente, pelo contrário, tu
começarás a viver a força e a vitalidade, pois te curei. Aqueles
que tu buscas encontrar virão a ti, porque eu mesmo os trarei.
Tu não estás mais só. Meus filhos estão orando por ti e tu
sentirás a paz. Eu te protejo e te ajudo, te sustento e te fortaleço
com a minha destra fiel. É tempo de reconstrução. Guarda teu
coração em pureza, inocência e santidade, mesmo diante das
afrontas e das propostas impuras, pois aqueles dons têm grande
valor diante de mim. Eu tenho novos planos para ti, e em breve
romperei os últimos laços que te prendem ao teu modo de viver
atual. Tu encontrarás um novo incentivo e uma nova motivação
que encherá teu coração de gozo e alegria. Tu te sentirás nova
criatura. Tenho te forjado para ocupar o lugar de destaque que
designei para ti. Por isso fica firme, pois as estacas da tua tenda
e a tua bandeira já foram fincadas. Não serão tiradas, mas sobre
elas construirei uma grande obra. Eu cuido de ti. Continua te
apoiando em mim, pois eu sou a rocha eterna e verdadeira na
tua vida.

Davi, mesmo sabendo que não construiria o templo com
suas próprias mãos, fez o melhor que pôde, juntando utensílios
de ouro, prata e bronze e doando de sua própria riqueza para que
a Casa do Senhor fosse grande e tivesse o melhor. Também
instruiu Salomão e lhe infundiu coragem para edificar, fazendo
questão de dizer que deveria, em tudo, manter a fidelidade a
Deus para poder governar com prosperidade. Assim, com o reino
em paz, Salomão edificou o templo em sete anos e, finalmente,
trouxe para ele a arca da Aliança para que o Deus de Israel
tivesse um lugar especial onde ser adorado. Reconheceu que era
jovem e inexperiente, por isso pediu sabedoria a Deus para poder
governar. Isso foi do Seu agrado e não só lhe concedeu o que
pedia, mas lhe deu riquezas, bens e honra como nenhum rei
tivera ou teria em Israel. E isso o Senhor lhe concedeu devido à
sua aliança com Davi, de que jamais faltaria sucessor no trono,
em toda a sua descendência.
Salomão construiu o templo em sete anos; sete significa o
número da perfeição, o número de Deus, o que para nós quer
dizer: edificar o melhor que podemos, no Seu tempo e na Sua
direção perfeita.
Assim, depois de fazermos a vontade do Senhor, como fez
Davi, poderemos estar em paz para reconstruir nossa vida, em
cima de uma terra sólida e de um alicerce firme, conquistados
através da submissão e da entrega.
Mas para edificar e governar o reino que Ele nos dá é
necessária muita sabedoria; não a nossa, mas a Dele, o que
muitas vezes nos coloca em confronto com o mundo, pois
passamos a fazer coisas que para muitos parece loucura.
Entretanto, quando os resultados positivos do nosso trabalho
começam a aparecer, as pessoas começam a perceber que há algo
diferente em nós, uma luz e uma atitude diferente de tudo o que

já viram e aí entendem que é a glória do Senhor sobre nós.
Correm para essa luz e expressam o desejo de servir ao mesmo
Deus Vivo que nós. Então, recebemos a recompensa maior pelo
nosso trabalho: a multiplicação de vidas e a cura de suas almas
pela Palavra. Muitas vezes, a palavra profética é coletiva, para a
igreja; outras vezes, é específica para algumas pessoas em
determinadas situações. Em alguns casos, é como a palavra viva
de Deus escrita na bíblia e que se aplica a cada um que toma
posse dela. Assemelha-se a uma bóia salva-vidas lançada em
alto-mar e que pode salvar a todos os que a pegam. Dessa
forma, o que escrevi veio do coração de Deus para mim e para
outros que passam situações parecidas e precisam da mesma
promessa para si. Muitas vezes, escrevi palavras ditadas pelo
Espírito Santo que, depois de dois ou três anos, ainda eram
atuais, servindo até para outras situações que eu estava vivendo
e me davam a certeza de que Deus continuava se importando
comigo.
Que esse livro possa ser sempre atual para você e uma
semente multiplicadora de vida para outros também, ajudandoos a edificar suas próprias casas, seus próprios santuários.
Salomão não só recebeu a riqueza que Davi deixou como
herança, mas soube multiplicá-la, pois a consagrou a Deus, que
o ajudou a aumentá-la.
Que Ele lhe dê sabedoria, riquezas e dons e o ensine a
multiplicá-los. Que a paz do Senhor esteja com você!

...“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... se andares diante de mim, como andou
Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e
guardares os meus estatutos e os meus juízos, também
confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com
Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em
Israel” (2 Cr 7: 14; 17-18).

