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Agradeço ao Deus vivo, Eterno e Todo-Poderoso a quem eu
sirvo e que derramou graciosamente sobre mim Suas bênçãos e
essas palavras vindas do Seu trono para alegrar, curar e
confortar meu coração nos momentos de luta. Mais uma vez
agradeço a Ele pela oportunidade de compartilhá-las com Seus
filhos.

Dedico este livro a todos aqueles que reconhecem sua
humanidade e fragilidade e que humildemente buscam o colo do
Pai para se refazer e se curar, como uma criança que sabe da sua
necessidade de ser guiada, ensinada e consolada. A todos os
guerreiros que necessitam do incentivo e da força de Jesus para
serem vitoriosos.

Prefácio

Em oração diante do trono, Deus me deu visões que me
direcionaram e me esclareceram e palavras que vieram de
encontro às minhas necessidades, ungindo-me com forças para
caminhar e tomar decisões, muitas vezes, difíceis e decisivas.
Este livro contém mensagens para cura interior e
edificação do espírito. Em muitas delas, o Espírito nos leva a
lugares da natureza, onde Sua sabedoria e simplicidade nos
ajudam a enxergar as situações que nos cercam com mais
clareza. Este livro é uma coletânea de mensagens dadas por
Deus logo após “Edificando o templo como Salomão I”.
Algumas foram para mim. Outras para algumas pessoas
com quem eu me correspondia. Com certeza, servirão para
vocês também, homens e mulheres de Deus.
Tenho a convicção de que você também terá experiências
com o Senhor através dessas mensagens; experiências de
revelação, cura e libertação dos problemas que está
enfrentando.
O Espírito Santo poderá falar várias vezes na mesma
passagem de acordo com o Seu propósito para cada filho,
mostrando que Ele é criativo, Sua ação é bastante ampla e o
Seu poder não tem limites quando se trata de nos abençoar.
Para cada leitor o Senhor dará uma direção de como manusear
e aproveitar esta obra.
Se o Espírito de Deus tocar seu coração, passe-as adiante. A
Sua direção para essa obra é a multiplicação de bênçãos, através
do amor que Ele coloca nos nossos corações por todos os aflitos
e necessitados. A bíblia diz em 2 Tm 2: 9b: “a palavra de Deus
não está algemada”. E em Rm 10: 8 está escrito: “Porém que se
diz? A palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu
coração; isto é, a palavra da fé que pregamos”. A multiplicação
da Palavra traz prosperidade.

Nós somos ‘pombos-correio’ do Pai. Devemos ser Seus
semeadores, levando no nosso ‘bico’ as sementes de vida.
Espero que você seja abençoado, curado e liberto todos os
dias de sua vida. É dando que se recebe. No céu está o
verdadeiro tesouro, mas é aqui na terra que fazemos o depósito.
Quando se semeia a palavra da verdade desejando a salvação de
almas, colhe-se vida eterna e um grande galardão diante de
Deus.
Amo você em Jesus.

Tânia Cristina
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Nesta ponte tu poderás parar para descansar e observar as águas
limpas que criei para vivificar os peixes e as plantações. Ouve o
ruído suave delas passando entre as pedras e percebe o que elas
dizem. É a minha voz que ouves. Tenho desejado te falar, tocar
teu coração com consolo e te mostrar que separei para ti algo
novo e diferente, uma terra nova e fértil, onde poderás encontrar
a verdadeira vida e a paz que conquistaste através da luta. Se
houver gigantes ainda a derrubar, eu te ajudarei, mas cairão mais
rapidamente agora, pois te fortaleci e te dei perseverança,
determinação e vontade de vencer. Tirei de ti o medo e a
ansiedade e te enchi com coragem e ousadia. Espera em mim,
descansa nas minhas promessas. Lembra-te da minha palavra
que diz: “Estas águas saem para a região oriental, e descem à
campina, e entram no mar Morto, cujas águas ficarão
saudáveis... Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado,
nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer; não
fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto; nos seus meses,
produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário;
o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio”.
Recebe-a e deixa-a agir em ti.
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Sou abrigo e refúgio para os que me buscam. Sou torre forte
para os que precisam de forças para caminhar. Sou local de
descanso para ovelhas cansadas. Se tuas lutas parecem esgotar
tuas forças, vem hoje a mim. Eu te espero. Marquei encontro
contigo. Minha voz te aquietará e te fortalecerá. Meu abraço te
protegerá e te curará. Minhas palavras te serão alimento e
remédio. Deixa a ansiedade e as distrações que te cercam.
Separa um tempo para nós dois e tu verás que o teu coração
será aliviado e desejará outros encontros, assim como eu desejo
também. É o que busco diariamente com todos os meus filhos.
A experiência que tiveres, passa-a aos teus irmãos; assim eles
também virão a mim, serão libertos e curados e tu te alegrarás,
porque aquilo que tu não podias resolver com tuas próprias
forças terá solução para bem e para vitória, pois procederá de
mim. “Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja,
pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.

Tu pensas que o mar à tua frente continuará para sempre bravio e
ameaçador, mas nada dura para sempre quando eu estou no teu
barco. Posso levantar minhas mãos a qualquer momento, acalmar
a fúria das águas e cessar os ventos. Na paz e na calmaria ouvirás
minha voz e ganharás coragem para andar com segurança sobre
as ondas como se fosse em terra firme. Estendo hoje minhas
mãos aquietando as águas e abrindo os céus para que tu possas
ver a luz do sol e o azul tranqüilizador do firmamento. Sou o teu
Deus, o teu Pastor, o teu Pai de amor, teu Mestre e companheiro
inseparável. Segura na minha mão e sentirás a segurança que
buscas. Eu sou tua força. Jamais te deixarei, nunca te
desampararei. Alegra-te e louva-me, pois tu tens exercitado tua fé
e vencido. Tu tens provado mais de mim. Tuas atitudes de fé,
amor, entrega, mansidão e perseverança influenciam a muitos e
eles virão a ti para conhecer o teu Deus.
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Não sofras, não te desanimes nem te impacientes pelos corações
endurecidos que vês ao teu redor. Minhas águas continuam
batendo neles através do teu louvor e das tuas intercessões.
Com meus olhos eternos e santos posso ver que já estão sendo
transformados. Já não estão como dantes. Em breve tu te
alegrarás, pois verás que eu os esculpi como um escultor
cuidadoso que cinzela a pedra bruta ou a dura madeira. Não fiz
o mesmo com teu coração? Posso fazer também com aqueles a
quem tu amas. Enquanto trabalho neles, trabalha tu nos que já
estão amolecidos e sedentos de vida que trago a ti. Tu os
semearás como um agricultor que tem uma boa terra pela frente
e a rega com amor e paciência esperando germinar o que
plantou. Uns já estão brotando, outros já estão dando frutos e
outros ainda se encontram escondidos na terra para começar a
despertar. Recebe hoje as águas renovadoras do meu trono e
bebe delas, pois te fortalecerão e te ajudarão a restaurar teu ser.
O vento do meu Espírito trará aos teus ouvidos o som suave da
minha voz.

Tudo o que parecia seco e sem vida em ti eu restaurei, pois sou
Deus de vivos, não de mortos. De um tronco seco e de raízes
aparentemente mortas faço brotar ramos e frutos. As águas do
meu Espírito trazem renovação. Entrega teu caminho a mim e eu
agirei te ajudando a reconstruir teu templo e teus muros. Aquilo
que sentires no teu coração como impulso de alegria e vida, de
amor e bondade, executa sem medo, pois é direção que vem do
meu trono para ti. Estou trabalhando a teu favor, trazendo vitória
e multiplicação de bênçãos. Aquilo que te amedrontava não mais
te afrontará; eu mesmo destruí no fogo do meu zelo. A cada dia
te guio, te protejo, te observo e aplano teus caminhos, porque te
planejei para a vitória. Sei que tu tens esperado a colheita do que
semeaste com lágrimas. Não temas, ela virá e tu verás com teus
próprios olhos o campo fértil à tua frente. Olha para o trigo. Não
te preocupes com o joio. Dos dois eu cuido. Farei teu trigo mais
forte e mais viçoso; ele alimentará a muitos e multiplicará teus
suprimentos.
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Sou aquele que alimenta meus filhos, suprindo-os em todas as
suas necessidades. Sou aquele que procuro pescadores de
homens para o meu reino. Por isso, dispõe-te a lançar tua rede
do outro lado do barco e aí verás a prosperidade e a abundância
nos teus celeiros. Até agora, tu lançaste tua rede em águas
estéreis de vida e te fatigaste no teu trabalho. Não desanimes.
Obedece hoje às minhas ordens e lança tua rede do outro lado.
Tu te surpreenderás com a abundância que posso te dar em
todos os sentidos: espiritual e material, pois como o pastor se
alimenta do leite do rebanho, o pescador se farta do que está na
sua rede. As minhas águas são inesgotáveis e todas as formas
de vida que vivem dela são frutíferas e geradoras de bênçãos.
Não desistas do trabalho que te dei. É abençoado pelas minhas
próprias mãos e guardado pelo meu manto de luz e amor.
Tenho visto teus caminhos. Eu me agrado do desejo do teu
coração em me servir. Ele jamais te será tirado, mas se
fortalecerá.

Meu Espírito é água pura e cristalina que flui do meu coração
para o teu, te levando sempre para frente, irrigando as terras
secas e vivificando os peixes que vivem dela. Minha palavra é
água que refrigera e cura, que renova e restaura. Nada pode
impedir o seu fluir na tua vida. Abre a tua boca com fé e
segurança, pois eu a encherei e tu me glorificarás. Assim tu
verás que ela jamais te faltará. Busca a cada dia o entendimento,
a sabedoria e a revelação do meu Espírito e, quando leres a
minha palavra, ela será viva para ti. Tenho desejado te falar,
tenho coisas novas a te revelar, tenho tesouros a te mostrar,
tenho bênçãos a derramar sobre teu ser, pois te fiz um vaso de
honra para ser luz para os cegos, refrigério para os aflitos e
desesperançados e instrumento de libertação para os cativos;
também para levar a alegria e a paz, para exortar, confortar e
ensinar. Quando fazes isso por outros, quando fazes pelos meus
pequeninos, tu recebes unção dobrada. Eu sou teu galardão e tua
herança.
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Estou contigo neste barco para te levar a conhecer novos
horizontes. Por onde desejo te levar, as águas são calmas e
límpidas e tu poderás ver com clareza tudo o que está à tua
frente. Mas se as ondas se agitarem e a tempestade quiser vir,
lembra-te que estou contigo para acalmar as águas e trazer de
novo a paz e a calmaria. Quando dirijo o barco dos meus filhos,
tenho um propósito: fazê-los experimentar coisas novas e levar
minha presença aos que estão perdidos. Desejo ensiná-los a
pescar. Eu tenho estado em tua vida e tenho te ensinado a agir
tanto em terra quanto nas águas. Por isso, não temas; deixe-se
guiar pelo meu Espírito e tu sentirás a minha segurança em
qualquer situação. É preciso que meus filhos sejam guerreiros e
desbravadores, que experimentem de tudo para serem completos,
para que cheguem à estatura do varão perfeito. Tu és mais que
vencedor. Segura com firmeza o leme e direciona tuas velas para
a vitória.
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É assim que desejo te manter: um jardim fechado, regado e
cuidado pelo meu Espírito. Por isso, sê forte e corajosa, põe para
fora os invasores e arranca as ervas daninhas. Meu Espírito é
lâmpada acesa no teu coração para te ajudar a vistoriar e
restaurar. Não permitas que a porta do medo fique aberta, mas
fecha-a e, no lugar dela, coloca tijolos e ergue muros fortes do
amor e da fé. Meus anjos se encarregarão de te ajudar e proteger.
Eles te ajudarão a multiplicar os frutos, as flores e as sementes
de vida que plantas. Ergue tua cabeça e passa altaneiramente
diante do inimigo, pois eu já o derrotei na cruz. Toma posse da
terra que te dei. Cuida dela com dedicação e amor e não se
afrouxem os teus braços. Continua a trabalhar para mim e tu
terás tua recompensa. Aquilo que tu achavas que tinhas perdido
eu restituirei e tua força e tua esperança se renovarão. Olha a
porta do teu jardim. Nela está escrito: “Propriedade exclusiva de
Jesus Cristo”.
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Tudo o que desejas construir é possível. Não temas, crê
somente, e eu fornecerei a ti todo o material necessário para
teres sucesso. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz
brilhará em teus caminhos. Busca a minha sabedoria para
construir teu sonho. Mas joga fora o egoísmo e a mediocridade.
A casa que construíres necessita ser espaçosa e acolhedora para
receber outros irmãos em hospitalidade. Não te preocupes com
o suprimento. Eu cuido da despensa e da cozinha. Meu Espírito
te ajudará no projeto de arquitetura e meus anjos te ajudarão na
construção, na decoração e na proteção. Dispõe-te e faze a
obra. Abre teu coração para que eu te ajude a planejar tudo.
Entrega a mim também o domínio do porão e do sótão para que
não sejam depósitos de lixo, mas lugares aconchegantes onde
guardarei teus tesouros. Não desanimes, toma a pá nas mãos e
trabalha com fé. Eu supervisiono tudo. Te amo e cuido de ti.

Não temas dirigir o rebanho que coloquei diante de ti, mesmo
que pareça pouca a pastagem. Sou eu mesmo que alimento as
minhas ovelhas. Eu as congregarei; a ferida curarei, a quebrada
ligarei, a perdida tornarei a trazer, mas a gorda e a forte, que
inquieta e divide o meu rebanho, destruirei. Tenho te dado
autoridade para guiá-las em meu nome, por isso, não temas fazer
uso da disciplina. A sabedoria te ensinará a fazê-lo com amor,
mansidão e determinação. Das rebeldes eu cuidarei. Mesmo que
sofram por um tempo, pagando o preço pelos seus atos
impensados, espera com fé. Em breve reconhecerão que
necessitam do verdadeiro aprendizado e buscarão através de ti o
Bom Pastor. Olha e cuida com amor das que necessitam de
cuidados, porém, ensina a elas o caminho reto e santo. Minhas
próprias mãos te ajudam a segurar o cajado. Tu jamais
caminharás só, nem te sentirás desprotegido. Terás toda ajuda e
suprimento que necessitas. O rebanho crescerá e multiplicará e
trará alegria ao teu coração, pois verás que sua lã é branca; não
haverá manchas. Sou eu mesmo que as removo com o meu
sangue.
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Muitas vezes tu perguntas se de ruínas poderão se erguer
novamente fortalezas, mas já não tens presenciado esse
milagre? O impossível para os homens é possível para Deus.
Permanece na tua posição, observa o horizonte até que vejas
surgir recursos visíveis. Alguns já estão vindo, atraídos pela tua
luz e pela força que coloquei em ti para liderar. Virá a ti o que é
puro e claro. As nuvens no céu trarão a chuva de bênçãos que
esperas. Enquanto isso, continua a colocar pedra sobre pedra,
pois o que constróis é firme e sólido. Nem os ventos nem as
águas o derrubarão. Eu sou teu alicerce. Te guardo, te protejo,
te fortaleço, te supro nas tuas necessidades e providencio
ajudantes e trabalhadores para que não te fatigues sozinho. Põete na torre de vigia e vejas a resposta que tenho à tua queixa.
Guarda nos teus olhos e no teu coração a visão, escreve-a em
tábuas para que todos vejam, mesmo os que passam correndo,
pois a visão está para se cumprir e se apressa para o fim. Não
tardará. O meu justo viverá pela fé. O que te faço ver é real,
jamais te decepcionarei, mas cumprirei a promessa e trarei o
milagre.

Dei a Josué a cidade que pediu, Timnate-Sera, na região
montanhosa de Efraim, pois ele creu em mim, se apoiou na
minha promessa, teve coragem para conquistar sua terra e ajudou
seus irmãos a tomarem posse das suas, por isso minha destra lhe
trouxe a vitória. O que tu tens pedido, eu tenho te ajudado a
conquistar, portanto, persevera e eu te ajudarei a reinar. Não
sejas fraco nem covarde; não desistas precipitadamente do que te
dei e não te deixes enganar pelos rebeldes e pelos invejosos que
com palavras desanimadoras e mentirosas procuram te fazer
desistir e tentam te fazer ver outra terra. É preciso saber enxergar
as bênçãos da possessão que te dei: o leite e o mel que, muitas
vezes, parecem invisíveis na fumaça e no vento da luta. No meu
reino as bênçãos são conquistadas por esforço e os que se
esforçam se apoderam delas. Os covardes e os maldizentes, os
invejosos e avarentos não têm parte na minha mesa. Mas para ti
separei o melhor e tu me glorificarás e me exaltarás, pois sou teu
Deus, sou maior que todos os deuses e os povos me servirão.
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Tu terás sempre um porto seguro onde se abrigar e se refazer
das tuas aventuras no mar. Sou teu porto seguro, aquele que te
proporciona momentos de descanso após dias de trabalho
exaustivo. Confia em mim; jamais deixarei de dirigir o leme do
teu barco. Dispõe teu coração a me servir e prontifica-te a
zarpar sempre que for necessário pescar para o meu reino.
Manterei as águas tranqüilas à tua frente sempre que possível
para que possas lançar tua rede com segurança. Tu te
surpreenderás com o tamanho dos peixes e me glorificarás pela
abundância que derramarei sobre ti. Dai e dar-se-vos-á, boa
medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos
darão; pois com a medida com que tiverdes medido vos
medirão também, é o que diz minha palavra. Não temas mais o
roubo nem a assolação; do açoite da língua estás abrigado. Da
fome e da assolação te rirás, pois com as pedras do campo terás
tua aliança e os animais da terra viverão em paz contigo.
Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões
e nada te faltará. Saberás que se multiplicará a tua descendência
como a erva da terra.

Tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que
desligares na terra será desligado no céu. Tenho te dado as
chaves para executares juízo e justiça, libertando e alegrando
teus irmãos e destronando todo o mal. Eu afiei tua espada para
cortar os laços malignos e fiz da tua boca uma sementeira de
vida, para semear a paz e o amor entre o meu povo. Ninguém
poderá perturbar a paz que coloquei no teu coração, por isso não
temas quando as águas parecerem agitadas à tua volta. Dentro de
ti elas são quietas e serenas. Levanta-te, querida minha, formosa
minha e vem. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da
rola ouve-se em nossa terra. Eis que cessou a chuva e se foi e já
se vêem as flores na terra. Terminou a noite e o inverno na tua
vida e o dia já está amanhecendo. A vereda do justo é como a luz
da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por
isso, cresce a cada dia na minha presença, em amor e santidade,
e a tua luz brilhará cada dia mais. Tua vida será mais clara que o
meio-dia. Não deixes de semear, pois colherás abundantemente.
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Ao caminhares, olha as pegadas que deixaste na areia.
Carreguei-te nos braços muitas vezes, por isso tu vês apenas as
minhas pegadas. Mas repara também nas tuas ao meu lado e
verás que te dirigi fortemente pelos meus caminhos, mesmo que
para ti parecessem tortuosos. Repara que são firmes, pois te
apoiaste em mim e eu te incentivei a caminhar. Continuarei a te
dirigir. Olha o céu aberto sobre tua cabeça, pois te prometi abrilo para derramar minhas bênçãos. Minha luz continuará a te
iluminar e o calor do meu coração continuará a te aconchegar.
Sente as águas frescas que banham teus pés e repara na
imensidão que tens diante de ti. É para que tu te lembres que
meu poder é infinito, meu amor jamais acaba e tudo o que tu
necessitares eu sou capaz de te prover. Se quiseres mergulhar,
estejas à vontade. Tu te surpreenderás com a abundância, a
beleza e a diversidade que existe sob as ondas. É assim o meu
reino. A tua glória consiste em esquadrinhá-lo e trazer para a
praia da tua existência tudo aquilo que desejas para ser feliz e
para me mostrar aos homens. Eu te fiz para ser o sal da terra.
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Teu caminho neste momento parece estar subindo e te cansas
da subida. Mas eu te darei forças para completar o trajeto, pois
ele está te levando aos lugares do resgate e da honra. Os que te
desprezaram e perderam tempo tentando te amarrar ou te
destruir verão agora a distância entre eles e ti e a altura que
terão de subir para chegar aonde tu chegaste. O arrependimento
os alcançará e estenderão as mãos em busca de ajuda. Aí tu
mostrarás a eles as minhas mãos e eles saberão que as mesmas
mãos fortes que te sustentaram estarão disponíveis para ajudálos também a subir. Mas caberá a eles segurá-las ou não.

Tu és uma jóia rara, uma flor perfumada e viçosa no meio de
teus irmãos. Os dons que te dei são preciosos e úteis onde te
coloquei. Por que, pois, temes exercitá-los? Não temas as
rejeições dos homens; são mentiras usadas pelo inimigo para te
fazer desistir. Eu te fortalecerei para que tu avances e não tenhas
mais medo de mostrar tua luz. Através de ti trarei avivamento ao
meu povo e o que parecia morto adquirirá nova vida. Muitos ao
teu redor passam pelas provas, calados e sofridos, às vezes até
desesperançados, pois não conseguem ver nem ouvir o incentivo
ou o fogo da ousadia nos irmãos. Ergue-te como Débora e
profetiza a vitória. Ao som da tua ordem, muitos guerreiros se
levantarão novamente.
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Sairás com alegria e em paz serás guiada. Os montes e os
outeiros romperão em cânticos diante de ti e as árvores do
campo baterão palmas. Eu te fiz para reinar. Os cedros se
dobrarão diante de ti, pois verão minha glória em tua vida e o
meu manto de autoridade. Tua luta, embora pareça grande, não
está te tirando as forças, mas está te fortalecendo e te ensinando
a reinar com autoridade e justiça sobre o que antes te fazia
recuar. Mantém erguido o teu cetro e a tua lança, pois te
aproximas do dia da vitória, quando as armas de guerra serão
substituídas pelos instrumentos de cordas e pelas danças de
júbilo. Sou contigo. Te amo e te protejo.

Tudo o que plantares, regares e cuidares com amor no meu
jardim florescerá e alegrará teus olhos com beleza e paz. Muitas
vezes tu não compreendes por que lutas para manter limpo o
jardim e por que parece tão difícil o cuidado diário com novas
sementes. Nenhuma delas é igual e muitas necessitam de
cuidados especiais e constantes, pois se transformarão em
grandes árvores. É assim o rebanho que pus nas tuas mãos.
Embora muitas ovelhas pareçam não querer caminhar e até te
desanimem, não dês descanso às tuas mãos. Persevera e tu verás
com alegria que teu trabalho de amor para mim não foi em vão.
Nada coloco em tuas mãos que não possas realizar.
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Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou ao teu lado
para que o teu caminho seja plano e de paz. Minha palavra são
os marcos que coloco ao teu redor para te direcionar. Recebe-a
integralmente e deixa-a agir em teu coração e não tenhas medo
quando ela se transformar em espada. É apenas para cortar as
ervas daninhas da terra e aplanar o caminho. Não sejas servo
negligente, mas obreiro aprovado que maneja bem a palavra da
verdade. Desejo trazer muitos a ti para serem libertos e
curados, entretanto, preciso te ensinar primeiro a fazer bom uso
dela. Repara nas provas que tenho te dado. Não são elas para te
adestrar na palavra? Não murmures, mas exercita-a com fé. Eu
te dei minha autoridade e poder.

Nada pode parecer cinza e desolado quando meus filhos aplicam
a força do meu Espírito em louvor, adoração e oração, pois
assim trago a minha vida que tudo transforma. Tu tens passado
por lutas, muitas vezes te desanimas e pensas em desistir das
tuas bênçãos. Mas não desistas. Lembra-te da promessa que te
dei e do meu exército que pus ao teu lado para te ajudar. Ele
precisa ouvir minhas ordens através da tua boca para começar a
agir. Lê com fé a minha palavra e não permitas que a
murmuração venha tomar lugar em tua vida. Minha palavra é a
ordem que meus anjos esperam para entrar em ação. Fortalece-te
nela e na comunhão comigo e tu verás o milagre.
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Tu tens recebido as minhas revelações e muitas te assombram,
pois tu achas grande demais o que separei para ti. Mas não temas
nem te assombres. Eu sou contigo, e minha sabedoria derramo
sobre ti para que possas te conduzir à frente da missão que te dei.
Tu não estás só. Não temas errar nas tuas decisões, pois meu
Espírito te orienta a tomá-las. Muitos precisam do teu
testemunho de vida para crer na minha palavra e para assumirem
a posição que determinei para eles. A criação espera pela minha
revelação através dos meus filhos, portanto, avança, não recues
diante dos desafios. É para romper as barreiras das trevas. Tu és
luz.
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Eu sou a fonte de vida e estou disponível para todos aqueles
que me buscam em espírito e em verdade. Quem beber das
minhas águas jamais sentirá sede, mas será uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Coloquei em ti meu Espírito de ressurreição
e vida, portanto, abre tua boca e deixa fluir a minha palavra,
pois ela é livre e jamais se esgotará. Tu te surpreenderás com a
força que dela brota e sentirás no teu coração o desejo de fazêla jorrar nos corações carentes e sedentos. Eu te ajudarei a regálos e tu conhecerás a alegria do servir e do amar. Não te
sentirás mais só, mas te alegrarás pela descendência que virá de
ti.

Tu queres transpor os obstáculos e ver tua vida lá do alto? É só
aceitar minha ajuda e o desafio de caminhar comigo, mesmo que
muitas vezes os meus métodos pareçam ousados e arriscados.
Todavia, gosto dos corajosos, pois com eles posso caminhar
além dos limites. Eu te chamo, hoje, a aceitar novos desafios, a
deixar aquilo que para ti parece seguro e conhecido. Eu desejo te
conduzir a um novo patamar, onde tu não mais serás escravo,
mas rei. Desejo fazer de ti um desbravador de novas terras e um
trabalhador do reino de Deus. Tu aceitas o desafio? Responde
sim ao meu chamado.
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Tu desejas um lugar de paz e silêncio para morar? Tu desejas
fazer do teu espírito o meu santuário? Recebe, hoje, a certeza
que este é também o desejo do meu coração para ti, pois tu
serás instrumento santo em minhas mãos para reparar as
brechas dos que têm os muros destruídos e arruinados.
Empenha-te no trabalho de restauração da tua alma e do teu
espírito, não negligencies a oração, o louvor e a leitura da
palavra e em breve tu sentirás a fortaleza e a segurança. Parece
difícil a ti a reconstrução de certas áreas, mas lembra-te que em
mim tu encontras a capacitação necessária e a sabedoria que te
trarão sucesso. Não desfaleçam tuas mãos.

Nunca deixei de fartar meu povo na sua caminhada pela terra,
pois sou Deus provedor. Não temas se teu suprimento parecer
escasso; as tuas necessidades básicas eu suprirei e tu não tomarás
emprestado. Eu te fiz por cabeça, não por cauda. Portanto, erguete e vai à luta. Quando começares a ver com os olhos limpos da
fé, tu conquistarás a abundância material que desejas e muitos
têm necessitado dela. Tenho te forjado para ser um abençoador,
por isso tu tens conhecido o que é escassez. É para quando
estiveres novamente em abundância te lembrares dos menos
favorecidos. Eu amo aos que dão com alegria.
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No meio do Éden coloquei a árvore da vida, mas meus
primeiros filhos não repararam nela e preferiram a outra, mais
vistosa e frutífera. Perceberam o engano, entretanto, já era tarde
e os frutos ruins que comeram os mataram espiritualmente.
Meu Filho veio ao mundo para restaurar a aliança comigo e
para abrir novamente o caminho ao Éden a todos os que sentem
saudades da união e da harmonia perfeita com Seu Criador.
Estende-me tua mão e eu te conduzirei novamente ao estado de
inteireza e harmonia, ao teu estado de perfeição original.
Deixa-me entrar em tua vida e ser o teu Senhor. Tu jamais
conhecerás a morte e eu te darei a vida eterna. Sou Jesus e te
chamo.

Filha, todas as tuas provas e todo o teu caminhar te levam a subir
os degraus que te aproximam do meu altar. É de glória em glória
que tu conquistas para o meu reino e de glória em glória que tu
conquistas tua terra. Portanto, caminha em fé, pois tu te
aproximas do lugar que separei para ti, junto aos príncipes do
meu povo. Os que se aproximarem de ti verão a minha luz e
conhecerão também o caminho pelo qual desejo conduzi-los. O
que pus em ti foi tesouro conquistado. Ensina os teus irmãos a
serem conquistadores, pois meu reino ainda tem muitas terras a
serem desbravadas e conquistadas. Tu és minha amada. Eu cuido
de ti.
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Desejo te conduzir por caminhos de paz, mas lembra-te que
cabe a ti abri-los e firmá-los através das tuas atitudes e das tuas
palavras de fé. Eu te dei autoridade sobre serpentes e
escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada,
absolutamente, vos causará dano. Por que, pois, permites que
façam ninho em tua vida? Repara nos que te cercam e vê se são
boas companhias para ti. Tu os influenciarás, mas não serás
influenciado por eles, a menos que tu permitas. Tenho te
chamado à santidade e à verdade. Não temas me seguir nem
mudar de vida. Os que pegam no arado e olham para trás não
podem ser meus discípulos.

Muitos têm medo de experimentar coisas novas, mas em ti
coloquei ousadia e determinação para avançar sempre. Meus
anjos estão ao teu redor e caminham à tua frente removendo as
pedras para que tu não tropeces. A minha sabedoria e a minha
prudência te ensinarão como prosseguir te levando a conquistar a
vitória. Ela está próxima e muitos se alegrarão também com ela,
pois serão alcançados pelas bênçãos que derramarei sobre ti. Os
teus verdadeiros amigos estarão ao teu lado e tu já não temerás a
traição nem a decepção. O que tenho para ti é júbilo, alegria e
comunhão.
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Tuas atitudes de fé e fidelidade a mim abrem caminho para que
teus irmãos me conheçam e trazem avivamento espiritual para
que busquem verdadeiramente o meu propósito em suas vidas.
Sou Pai amoroso que disciplina, ensina, protege, supre, consola e
guarda seus filhos. Muitos estão perdidos e enganados, mas
através do teu testemunho de vida conseguirão coragem e
determinação para virem a mim em busca de luz. Minha palavra
é viva na tua boca e é livre para exercer minha vontade soberana.
Continua a ser meu instrumento, pois para mim tu és vaso
precioso.
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Quando meu Filho veio à terra foi para revelar ao mundo o
verdadeiro caminho, a verdade e a vida; infelizmente, nem todos
quiseram segui-lo. Por isso, não chores por aqueles que
desprezam a verdade ou escarnecem da minha palavra e da tua
aliança comigo. Deixa-os em minhas mãos e segue o teu
caminho. Eu te exaltarei para possuíres a tua terra prometida.
Nem todos os corações estão prontos para receber minha
verdade. Muitos ainda levarão algum tempo para acordar do
sono espiritual em que vivem. Porém, os que já acordaram
reconhecerão minha presença em ti e desejarão minhas águas
vivas.
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Meu rio te leva sempre para frente, avançando para o mar, por
isso as águas passadas já não têm influência sobre tua vida.
Meu rio não retrocede jamais, por isso tu podes olhar para trás
e me glorificar pelas conquistas que te dei e te concentrares
com confiança no que está à frente, pois sabes que o que te
aguarda é a minha abundância. Tu não mais sentirás sede nem
escassez de suprimento e tudo o que eu trouxer à tua vida será
puro e sem desgosto, pois será fruto do trabalho amoroso de
tuas mãos. Tuas sementes de paz e justiça brotarão e tu não te
sentirás mais só.

Não te fiz nova criatura? Portanto, não temas; os caminhos
também serão novos. Nele não haverá animal feroz e o imundo
não passará por ele; será apenas para os meus santos. Os que eu
trouxer a ti terão fome e sede da minha palavra, pois têm coração
sincero e tu não mais te entristecerás, mas sentirás a alegria de
alimentá-los e vê-los crescer em liberdade e santidade diante de
mim. Sei que tu tens sede de justiça e desejas apresentar diante
do meu trono os frutos do teu trabalho para me alegrar. Deveras
haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Continua
a contemplar a luz do meu rosto e te iluminarei e restaurarei.
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Filha, não temas; por onde eu te conduzir abrirei teu caminho
diante de ti para que tu tenhas clareza do meu propósito. Estou
para derramar sobre tua vida as bênçãos ilimitadas que te
prometi e tu não mais te sentirás pressionada pelo inimigo, mas
rirás e glorificarás o meu nome, pois te constituí minha
testemunha na terra. Os que olharem para ti verão a minha
glória e os que te desdenharam e te oprimiram temerão diante
de mim. Agindo eu, quem impedirá? Não temas pelo teu
sustento. Eu estou agindo e tu não sofrerás humilhação.

Os medos e as acusações que colocaram em ti não são mais
empecilhos para que chegues ao meu trono. Em ti, o fluir das
minhas águas são constantes e te refarão sempre que necessário.
Não temas exercer minha autoridade na terra, pois preparei teu
vaso para exercê-la em amor e muitos caminhos serão corrigidos
por ela. Não temas nem recues diante do trabalho que te dei.
Como chamei Moisés, Davi e Abraão e os capacitei para o meu
propósito, te chamo e te capacito a exercer minha vontade. Tu
tens vencido os desafios e conhecido que maior é o que está em
ti do que o que está no mundo.
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Não te incomodes se outros oram pelos objetivos que acham
corretos, pois, na verdade, foi a ti que dei a liberdade para
determinar tua própria vida. Sou Deus de paz, não de confusão
e quando minha boca falar, falará não pela carne, mas pelo meu
Espírito de maneira concordante com o que já coloquei no teu
coração. Não temas; nenhuma palavra te acorrenta mais à
escravidão. Foi para a liberdade que te libertei. Os tímidos têm
visão parcial das coisas, entretanto, o Espírito de ousadia e
conquista que coloquei em ti te fará superar as limitações e
enxergar mais longe e com mais clareza.

Aguarda pelo meu trabalhar, pois sou a ponte que te conduz à
tua terra prometida. Tu atravessaste desertos, mares, rios e vales
e prevaleceste, pois fui contigo e não te entreguei nas mãos do
inimigo. Eu te chamo a comer da minha mesa farta, que é
privilégio dos meus santos. Não sofras mais pela rebeldia de
outros. Dei a cada um o livre-arbítrio e o que determinei se
cumprirá. Tua fidelidade a mim terá recompensa e nada te faltará
na terra. A prosperidade que derramo sobre ti se estenderá ao
meu povo e eles aprenderão contigo o segredo de se dar
incondicionalmente a mim.
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Permanece em paz e na visão que te dei, pois tu atrairás a ti
uma nação que pensa e sente como tu. Ao acenderes a tua luz,
meu povo virá a ti e aqueles que tu não conhecias reconhecerão
o caminho que devem seguir e a verdade que coloquei no teu
ser. Tu não és estéril, mas vaso precioso e fértil em minhas
mãos e grande será tua descendência, pois sobre ti coloquei a
bênção de Abraão. Será grande a paz de teus filhos e seguirão
meus caminhos. Não se perderão; sobre eles já determinei
minha vontade. Espera em mim. Eu tenho movido por
caminhos que tu não conheces para que sejas uma bênção para
muitos. Te amei e te abençoei.

Guarda a minha paz no teu coração como selo da minha
promessa e ela te fará conquistar tudo aquilo que almejas. Eu
mesmo afasto o inimigo com as minhas mãos e te fortaleço para
exercer a missão que te dei. Tu és livre e vencedora e nada
poderá te deter ou impedir teus caminhos. Não temas. O que
tenta obstruir o teu mover é do meu domínio e não tem mais
força para agir. É uma mentira com aparência de verdade. Por
isso, continua a olhar apenas para mim e ouvir somente a minha
voz no teu coração, pois sou teu pastor.
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Tu pensas que não te ouço? Tu pensas que não conheço o desejo
mais profundo do teu coração? Mesmo que pareça ser diferente
diante dos homens, ele é real e verdadeiro para mim. Eu mesmo
o implantei em ti. Nada pode impedir o seu realizar, pois
conheço a tua entrega a mim e a coragem de suportar qualquer
obstáculo pela minha obra. Não temas se parecer difícil o que
fazes. Meu Espírito te capacita e, em breve, o que parecia
loucura aos homens se manifestará trazendo minha luz e meu
poder. Aquieta teu coração e louva-me. Sou teu ajudador.
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A partir de hoje tu erguerás tua cabeça e passarás com
soberania diante do inimigo e anjos e demônios estarão
submissos a ti, pois verão meu selo de vitória em tua vida. Tu a
entregaste a mim e resististe com bravura às tentações, por isso
te entregarei minha autoridade e a coroa que reservei para ti
para que reines e domines entre os teus adversários. Já
nenhuma acusação nem dúvida permanecem em tua vida. Tu
sabes qual caminho deves seguir.

Guarda a vitória que te dei, pois ela abrirá as portas para novos
caminhos e para novas vitórias e tu te alegrarás com os milagres
que acontecerão diante de ti. Tu pensavas que tinhas perdido tua
força? Mas não a perdeste; pelo contrário, tu a aumentaste e
alargaste tuas fronteiras. Aquilo que parecia assustador diante de
ti foi vencido e tu experimentarás, a partir de agora, minha
novidade de vida. O que tu determinares sucederá, pois não será
tua boca que falará, mas a minha por intermédio do meu
Espírito.
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Mesmo que muitos não entendam tuas atitudes, caminha em fé,
firme naquilo que tracei para ti, pois, em breve, o que parecia
loucura aos homens se manifestará com a revelação do poder
de Deus. Teu trabalho alcançará muitas vidas e causará
transformação e mudança em muitos corações, trazendo cura,
arrependimento, luz e corrigindo a direção de caminhos
tortuosos.

Se outros não te entendem e tu te sentes à distância daquilo que é
teu não temas. Eu sou a ponte que te fará cruzar as distâncias e te
ajudará a tomar posse do que separei para ti. Eu mesmo
enxotarei os curiosos e os invejosos para que não cobicem teu
tesouro. Eles podem até cobiçar e desejar, mas o trono tem teu
nome e o manto e a coroa só servem em ti, pois eu os fiz do
tamanho certo. Tu és minha amada, sou teu defensor e o mal não
te tocará. Tu tens sido fiel, por isso eu te mostrarei também a
minha fidelidade.
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Eu te guardarei, te protegerei e te elevarei diante de teus
irmãos. Reconhecerão minha presença, minha luz e minha
autoridade em ti e ela não será contestada. Não temas usar o
dom e o poder que te dei, pois é domínio do meu Espírito e ele
te ensinará apenas o que é correto e santo. Tu te deparaste com
o mal, mas te dei vitória e ele não mais te afrontará. Não temas
pelos que te cercam. Apoiarão tua decisão e louvarão o meu
nome pela tua escolha, pois verão em ti minha transformação.

O caminho ao trono parece solitário e as lutas parecem ser
maiores do que para aqueles que se contentam em ser
governados. Eu te chamei para um propósito especial, pois te
tirei da malhada, como fiz com Davi, para reinar sobre o meu
povo. Não temas a responsabilidade que te dou porque nada dou
aos meus filhos que não possam suportar. Tenho para ti um jugo
leve e as asas da liberdade. As cadeias e os grilhões não mais te
acorrentarão nem te deterão.
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Busca-me e me acharás, quando me buscares de todo o teu
coração.
Busca-me pelo que sou, não pelo que posso te dar ou restituir.
Busca-me para conheceres os segredos do meu coração e para
entenderes a minha vontade.
Busca-me para seres cheio do meu amor e para transbordá-lo aos
carentes e aflitos ao teu redor.
Busca-me e encontrarás a sabedoria para reinar no meio do meu
povo.
Busca-me para ser tocado e para me tocares na minha essência.
Busca-me para saberes como me agradar e para conheceres meus
segredos de vitória.
Busca-me como consolo, força, refúgio, juiz, advogado, salvador
e defensor.
Busca-me, pois eu sou o Pai e tu, o filho.
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Filho, eu te fiz um guerreiro e um desbravador, um
conquistador para o meu reino. Dei-te ousadia para agir e
sabedoria e prudência para conheceres o tempo e o modo. Tão
somente fica atento aos meus sinais e ao meu incentivo para
não perderes o lugar nem o momento da liberação da minha
unção. O que tu tens buscado está chegando a ti. Não te
assustes, nem te assombres, tu tens maturidade para assumir.
Tenho segurado tua mão. Tu não estás só.

Nunca, jamais te deixarei ou abandonarei. Certamente te
abençoarei e te multiplicarei. Tu és guerreira e vida preciosa em
minhas mãos e tuas lutas têm redundado em vitória, não só para
ti, mas para os que amas. Não permitas que as acusações
mentirosas cheguem a ti. Meu sangue te justifica e meu Espírito
te renova e te dá forças para novas conquistas. O que reservei
para ti foi vitória e honra. Eu te amo e cuido de ti.
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Os cedros e os poderosos podem se erguer e aparecer, mas o
que foi humildemente construído na Rocha jamais será
derrubado ou vencido. Espera pelo meu trabalhar em tua vida,
pois o que te dei é sólido e firme e, embora tenha começado
pequeno, será ampliado e transformado num grande edifício.
Crê na minha vontade soberana e tu não serás envergonhada,
mas farei de ti uma grande nação. Eu sou o teu salvador.

Guarda no teu coração a fidelidade a mim como um dom
precioso e forte, intocado e intocável, e eu te honrarei diante de
todas as nações. De desonrada e odiada que eras, eu te farei
amada e objeto de bênção na terra. Eu sou contigo e te encho
com o meu amor, que te dá coragem para vencer os limites e
ocupar o trono que separei para ser teu. Os que te odiaram
estarão longe de ti e os que te desdenharam e afrontaram se
envergonharão diante do meu poder em tua vida. Te amo.

54

55

Muitos apenas observam as águas, mas não têm coragem de
mergulhar nelas em busca de peixes. Muitos observam o vento,
porém, não se dispõem a semear, por isso não colherão. Eu não
te chamei para observar meu reino à distância, e sim para
enfrentá-lo e vivê-lo. Só assim, terás a herança dele. Dispõe-te
ao trabalho, pega no arado e não olhes para trás. Aprende com
o meu Espírito a guerrear e a semear e encontrarás o caminho
para o meu trono.

Como garça branca que permanece vigilante e altiva sobre os
galhos, permanece atenta às minhas palavras e à direção do meu
Espírito e das águas surgirá a bênção e a recompensa que
esperas. Muitas sementes tu lançaste às águas como quem não vê
possibilidade de vida, mas eu te digo que não foram perdidas.
Lembra-te da minha palavra? Ela diz: “Lança teu pão sobre as
águas e depois de muitos dias o acharás. Semeia pela manhã e à
tarde não repouses tuas mãos, pois não sabes qual delas
prosperará, se uma, ou outra, ou se serão as duas igualmente
boas”. O que tu plantas no meu reino tem recompensa e retorno.
Alegra-te.
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Minhas águas e minhas bênçãos estão disponíveis a todos
igualmente, mas uns escolhem ser verdes e férteis, outros secos
e estéreis. Filho, tenho te chamado a deixar o mundo e as coisas
fúteis, tu tens ouvido meu chamado, entretanto, tens receio de
deixá-los. Tu ainda não me conheces verdadeiramente. Se me
conhecesses como sou realmente, saberias o que é liberdade e
vida abundante. Em mim tu terás proteção e domínio sobre
tudo o que tem te escravizado. Toma hoje a tua decisão, pois há
muito trabalho a ser feito.

Aquilo que tu ainda não consegues ver claramente com teus
olhos, mas que esperas como uma dádiva minha, virá a ti
trazendo júbilo, alegria, clareza e certeza e o que parecia estéril e
sem vida se mostrará fértil e abundante. Não te preocupes nem
tenhas medo do que eu trarei a ti, pois sentirás que as minhas
promessas são reais e verdadeiras e sou poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto podes pedir ou pensar.
Tenho expandido tua mente e tua visão interior para que possas
usufruir a minha bênção e, embora tu não percebas, já não és
mais a mesma criatura que antes. Saberás administrar com
sabedoria o tesouro que te dou.
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No final deste caminho há um portão e o que tem do outro lado
eu te darei a conhecer quando tu tiveres a ousadia de usar a
chave que te dei para abri-lo. Mesmo que o inimigo tenha
podado tuas chances de avançar ou crescer, tuas raízes não
foram arrancadas e tua determinação não foi tocada. Ergue, pois,
tua cabeça e toma nas mãos a chave da vitória. O que parecia
ameaçador ou um engano já não existe e teus olhos verão a
verdade do que reservei para ti. Não tenhas medo de arriscar e
romper para o novo. Tu conhecerás o que é realização.
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Eu sou contigo por onde quer que andares e meu manancial de
vida permanecerá jorrando em ti. Nada te faltará. Tu podes
perceber que minhas bênçãos são infinitas, meus dons jamais se
repetem e minhas palavras jamais trazem a mesma revelação ou
os mesmos ensinamentos. A cada dia te renovo para que
recebas de mim óleo fresco e unção nova para alcançares mais
vidas para o meu reino. A natureza é um exemplo da minha
abundância e da minha criatividade. Por isso, não temas o
novo, mas expande tuas asas e voa alto.

Quando tu andares errante por lugares que parecem cinzentos e
carentes de vida, lembra-te de olhar para o céu, onde o meu sol
brilha eternamente e reconhecerás que minha presença é
importante para ti, que meu calor te aquece e que meu
entendimento estará para sempre iluminando teus caminhos. O
que tu tens passado não é oculto aos meus olhos, mas o que
acontece é que estou esperando pela tua oração, pelo teu clamor
e pela tua súplica sincera para poder agir. Vinde a mim todos vós
que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e
humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas.
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
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Se os que estão ao teu lado preferem ignorar os desafios, não te
perturbes nem te irrites; deixa-os em seu sono espiritual até que
acordem por si mesmos. Quanto a ti, eleva teus pensamentos e
teu coração a mim e te darei ousadia e visão espiritual para que
possas discernir o caminho correto. Tu tens agido de acordo
com o direcionar do meu Espírito. Ele te levará ao teu porto
seguro. Não temas pelas tuas necessidades materiais. Eu te
prometo suprimento abundante.

Muitos caminhos parecem direitos aos homens, porém, dão em
caminhos de morte. Tem parecido difícil a escolha que te dei?
Eu jamais te deixaria abandonada, mas respeito o livre-arbítrio
que te concedi. Onde está o teu tesouro aí estará também o teu
coração. Onde está hoje o teu tesouro? Tu me amas? Apascenta
os meus cordeiros. Tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Tu
me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Não temas esgotar tuas
forças nem tua vida com este trabalho. Entrega a mim teu
coração e eu curarei as deformidades da tua maneira de amar e
as feridas que te doem. Eu mesmo te ensinarei e te forjarei para
que saibas amar com o meu amor, sem jugos, sem pesos, sem
manipulações. Ele te fará forte.

63

São muitas as cores que coloquei na natureza, muitas formas de
vida, muitas espécies, sobretudo, um propósito único de
cooperar para o equilíbrio do todo. Assim planejei o meu Corpo
na terra, com muitos dons diferentes, cada um cooperando para o
bem de todos. Por que, pois, vós impedis o meu fluir pelos
preconceitos humanos? Meu coração se entristece e minha obra
se retarda. Vós sois reis e sacerdotes; liberai, pois, meu Espírito
para se mover em liberdade e 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.
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Do meu trono e do meu altar fluem minhas águas para que meu
Corpo na terra seja abençoado e fértil. 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.

Tudo que tomo em minhas mãos eu cuido para que dê fruto e
prospere. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo
o ramo que, estando em mim, não dá fruto, é cortado e lançado
no fogo, mas o que está em mim e dá fruto é podado para que dê
mais fruto ainda. Não chores se tenho trabalhado contigo. É
porque desejo fazer de ti uma árvore frondosa e frutífera. Tenho
apenas tirado tuas limitações para que possas expandir melhor
teus ramos no meio das nações. Não temas, tuas raízes são fortes
e as minhas águas te fortalecem.
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Assenta-te na relva e mantém teu espírito no meu repouso e
verás o milagre da multiplicação diante dos teus olhos. Dá-me
o que é insuficiente para ti, mantém firme tua fé e eu te
restituirei multiplicado o que semeaste. Tão somente mantém
no teu coração a disposição de ser um doador, um abençoador e
um semeador. Todos aqueles que retêm consigo as bênçãos que
dou correm o risco de verem as sementes apodrecerem em seus
dedos. Mesmo que o mundo te prenda à avareza, resiste e
aprende a investir no meu reino.

Quando meu Espírito dirige uma vida, faz dela um jardim florido
e cuidado e limpa os caminhos para que a minha graça possa
fluir. Eu te convido a ser dirigido por Ele, para que teu choro e
teu clamor cessem e a luz volte a brilhar sobre ti. Entrega teu
coração e teus sonhos a mim e eu te mostrarei o que posso fazer
com eles. Não temas. Eles estarão mais seguros comigo. Em
minhas mãos não serão tocados pelas garras do inimigo nem
pelos medíocres e curiosos.
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Pára e observa o que está à tua frente. Não te deixes
impressionar pelas palavras nem pelas atitudes covardes e
temerosas de quem é cego. Teus olhos são meus e podes ver o
que o meu Espírito te revela, pois te dei olhos bons. É tempo de
restauração, de edificação, de sabedoria, aliança e paz. Eu trarei
a ti a ajuda que necessitas. Terás ao teu lado aqueles que têm
bons olhos. Aquieta tua alma e lança tua ansiedade sobre mim.
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Quando tu ouvires com atenção minha voz e meu chamado e
quando tua boca disser: ‘Eis-me aqui’, aí tu te sentirás
verdadeiramente um escolhido, separado para ensinar ao meu
povo a diferença entre o santo e o profano. Farei de ti um
especial vaso de honra e uma árvore frondosa e frutífera, onde
muitos se aninharão nos seus galhos. Tudo o que fazes na terra
repercute em muitas vidas. Muitos esperam pela tua decisão
para serem libertos, curados e prósperos. Vem a mim.

Eu sou aquele que endireita os caminhos tortuosos e corrige os
passos daqueles que amo. Sou Pai amoroso que conheço o que é
melhor para ti, por isso supervisiono o teu agir e a tua vida todos
os dias, removendo as influências ruins e trazendo apenas o que
é puro e precioso. Eu te darei visão e direção para que caminhes
com segurança. Não temas, tu não errarás.
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Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos;
derrubarei as portas de bronze e quebrarei as trancas de ferro.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para
que saibas que eu sou o Senhor, o teu Salvador, que te chama
pelo teu nome. Filho, tenho ouvido teu choro e teu clamor e
enviar-te-ei meu socorro quebrando tuas cadeias e teus
grilhões. Foi para a liberdade que te libertei; não te submetas de
novo a jugo de escravidão. Espera, estou agindo.

O que reservo para os meus filhos é o melhor dessa terra,
celeiros abundantes e mesa farta. Entretanto, meu reino é
conquistado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele.
Eu tenho te dado revelações e firmado em teu espírito a
esperança de vitória. Por isso, prossegue e conquista aquilo que
está bem perto de ti. Não te sintas inseguro. O que coloquei em
teu coração é verdade e irá se realizar.
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Não te assustes nem te assombres pelas bênçãos que eu fizer
chegar a ti. É para que tu saibas que o que prometi se cumprirá
e não será retardada nenhuma das minhas palavras. Todas elas
serão realidade. Eu guardo e protejo os meus ungidos e o mal
não pode tocá-los. Tu me glorificarás pelas maravilhas e pela
abundância que derramarei sobre tua vida.

De que te adianta buscares a paz e o consolo em coisas fúteis e
em prazeres passageiros e enganosos? Eu sou tua verdadeira
fonte de paz, vida, prosperidade e consolo. Se, hoje, ouvires a
minha voz, não endureças o teu coração, mas deixa-me tocá-lo
com a libertação que ele necessita. Se confessares os teus
pecados, sou fiel e justo para perdoá-los e o meu sangue te
purifica de toda a injustiça. Tenho novos caminhos para ti, coisas
novas que te darei a conhecer.

75

76

Minha paz te dou e ela jamais será removida de ti, pois é como
poço de água que refrigera os cansados da caminhada. Mesmo
que as lutas pareçam te cansar, tu podes beber das minhas
águas sempre que necessitares de refrigério e forças. A paz que
coloquei em ti é fruto da intimidade comigo e da ação do meu
Espírito, por isso o mundo não entende, pois está acostumado a
tê-la por um preço diferente daquele que te dou. Mostra a ele
como se faz. Talvez alguém deseje tê-la também.

Aquilo que tu necessitas saber, eu te revelarei para que dia a dia
possas caminhar por onde tracei. Quando tu respondes sim aos
meus chamados e aos meus desafios, podes perceber que minha
paz se instala no teu coração como confirmação da tua escolha
correta. Aquieta tua mente e tuas emoções e ouve minha voz. Tu
não serás confundida, pois todo aquele que crê em mim não se
confunde, mas ganha luz e vida eterna. Recebe hoje a minha paz
e a minha certeza no teu coração.
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Segura tua pá e trabalha na terra que coloquei diante de ti para
que nela nasça o belo. A pá que te dei é o meu Espírito e a
minha palavra. Exercita-a, profetiza-a com fé e materializa tuas
bênçãos. Não aprendas as estratégias do mundo, e sim as
minhas. Não sejas servo negligente, mas obreiro aprovado, que
maneja bem a palavra da verdade. Entrega tua boca a mim e eu
te mostrarei o que é milagre.

Já enviei meu anjo à tua frente para cortar os laços malignos
sobre tua vida e desobstruir os caminhos para que tu possas
passar livre e em fé. Um caminho de fogo eu coloco adiante de ti
e tudo o que tentar afrontar tua caminhada será queimado e
destruído para que se dobre diante do meu poder. Não temas, eu
sou contigo e trabalho pela tua causa para que esta seja uma
semana de vitória em tua vida. Minha mão e meu amor jamais se
apartarão de ti e tu receberás a minha saúde como um prêmio
precioso que jamais será tomado de ti.
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Eu te manterei em alto refúgio, protegida e livre dos ataques, de
onde poderás contemplar a terra que tu conquistaste. Tu rirás e te
alegrarás e me louvarás pelas bênçãos que derramarei sobre ti. O
que te dou é abundante e fértil, puro e santo, pacífico e seguro,
pois tu tiveste coragem para derrubar os gigantes. Espera em
mim. Tua vitória está próxima.
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Eu sou a rocha verdadeira em tua vida, aquele que te firma os
passos nos retos caminhos e te conduz em triunfo pelos lugares
santos e de paz. Nenhum sonho pode mais competir com o meu
sonho em tua vida e tudo o que almejas conseguirás. O que
construíste é teu e ninguém poderá tirar, pois recebeu o meu
selo e a minha aprovação. Não temas perder o que para o
mundo é valioso, pois tu ganhas o que é valioso para o meu
reino. Eu estou contigo como um poderoso guerreiro e te
ajudarei a vencer. Sou teu escudo.

Não temas, filha amada e preciosa, e eu te ajudarei a tomar as
decisões importantes que tu tens que tomar. Não é o meu amor
que comanda o teu coração e não é ele que te fortalece nas tuas
lutas? O inimigo não te tocará mais. Ele pode rugir e ameaçar,
mas já está aprisionado. Eu envio meu anjo para fechar a boca
dos leões para que não te causem dano algum, pois em ti foi
achada inocência. Eu sou contigo. Tu és forte.
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Minha abundância é inegável e a natureza é prova disso. Desejo
derramá-la sobre ti. Tão somente liberta-te da avareza, dos
apegos e dos preconceitos e te farei conhecer um novo mundo
onde nenhuma semente morre, nenhuma oferta é rejeitada e
nenhum sonho é destruído ou abortado, mas prospera e se
realiza plenamente. Ouve, hoje, a minha voz no teu coração e
entrega-me teu Isaque.

Meu é o juízo e a justiça, meu é o ouro e a prata, meu é o amor e
minha é a luz que desejo derramar no coração de todo aquele que
me busca com inocência, sinceridade e humildade. Tenho
buscado a simplicidade no meio do meu povo, mas as barreiras
da religiosidade o impedem de conhecer o meu altar. Despoja-te
da religiosidade e das formalidades e vem a mim de maneira
simples e inocente como fez Davi.
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Quantos têm desejado estar em teu lugar e desfrutar da luz que
coloquei em ti! Mas seus corações, ao invés de desejarem a
determinação, a coragem e a perseverança, permitiram ser
refúgio para o ciúme e para a inveja. Não temas. Estendo hoje
minha mão de poder desatando todo laço de inveja, ciúme,
divisão e contenda sobre tua vida, para que tu conheças a bênção
da verdadeira liberdade. Para sempre serei teu Deus.
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Guarda no teu coração a pureza, a simplicidade e a inocência e
eu te mostrarei que nelas há força para vencer toda treva.
Muitos se armam e se encouraçam, mas permanecem
derrotados, pois se tornam pesados e tomam sobre si as
armaduras erradas, não as da luz. Enche-te do meu Espírito e
desarma-te das armaduras do mundo. A minha armadura é leve
e permitirá te movimentares com destreza e habilidade em meio
às lutas. Ela se chama amor.

Filha minha, eu repreendo o mal com minha mão poderosa para
que não mais venha assolar teu jardim nem destruir o templo que
construíste no teu espírito para minha habitação. Eu te dei poder
e autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente
te causará dano. Ergue teus olhos aos céus e vê minha luz sobre
ti te enchendo de paz e entendimento para conheceres os meus
caminhos. Sou teu Salvador. Meu sangue eu derramei na cruz
por ti para que tu fosses exclusivamente minha.
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As pessoas te respeitarão, pois verão algo novo e real em ti. Tu
temes perder o respeito delas por ter me entregado a posição
que ocupavas, entretanto, aquieta o teu coração. A glória dessa
última casa será maior do que a da primeira. O respeito e a
admiração que terás não serão mais por usares uma máscara,
mas por te mostrares destemidamente como tu és. Aguarda,
confia em mim e terás a confirmação do que te digo.

Tu aprenderás a alegria e a paz como uma novidade de vida e a
simplicidade que tu buscavas virá a ser parte dela. Minha
sabedoria e simplicidade abrirão os caminhos que antes estavam
fechados e o fluir do meu Espírito será mais fácil. Ele será o
grande fator de transformação e mudança nos que estiverem
caminhando contigo. Desejarão a minha luz e a minha liberdade,
e verão que é possível, pois foi o que fiz com teu ser.
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Não temas, sou contigo. Eu te ensinarei a reinar com sabedoria
sobre o que te dei, pois meu próprio manto eu estendi sobre ti.
Os que descansarem à tua sombra também terão vida e
prosperarão e reconhecerão a liderança que te dei. Serão
instrumento de ajuda e auxílio para o teu trabalho e tu te
sentirás forte. Não temas, filha, eu recebi teu pedido e farei
conforme a tua fé. Não mais o temor, a ansiedade e a
insegurança invadirão teu coração. Sou eu que destruo toda
soberba e altivez.

Eu te exaltarei diante dos que te humilharam e tua vergonha eu
transformarei em dupla honra. Não me ausentarei de ti e aonde
fores, irei eu; aonde eu for tu irás. Aonde eu te mandar irás e tudo
o que eu te disser, falarás. Não temas diante deles; eu sou contigo
para te livrar e ponho na tua boca as minhas palavras. Não mais
te confundirão com falsa sabedoria, pois do teu interior fluirá a
minha verdadeira sabedoria e direção e todos verão minha
presença e minha marca em ti. Desejarão aprender contigo.
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Eu julgo teu direito e tua causa. No meu trono eu me assento e
julgo retamente. Ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e
somem-se da minha presença. Eu te defendo e guardo teu
coração para que nada mais venha a competir comigo ou com
meu propósito. Eu o limpo de tudo aquilo que faz com que te
sintas impura. Tu descobriste a causa da tua tristeza e expulsaste
o mal com fé e determinação. Por isso, eu te honrarei e te
colocarei no teu lugar, pois já tenho um lugar preparado para ti.
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Através da tua vida e do teu trabalho, meu povo aprenderá a
viver em comunidade e a exercitar o meu amor. Muitos terão
suas atitudes transformadas pelas tuas palavras e pelo teu agir
de amor e fé. A frieza, o ódio e a indiferença do mundo não
mais te tocarão e tua alma não mais se entristecerá pelo pecado
de outros, pois multiplicarei aqueles em quem meu
arrependimento tocou e decidiram abandonar a velha natureza
pecaminosa para receberem a verdadeira vida. Esses eu trarei a
ti e tu te alegrarás por novos nascimentos.

Teu jardim sempre terá canteiros novos, novas árvores e arbustos
brotando e se desenvolvendo e tu ensinarás teus irmãos a
trabalhar a terra em que os coloquei para que também sejam
cooperadores da minha lavoura. Preciso de trabalhadores para
minha seara. Eu os levantarei e eles virão a ti para aprender
contigo através do teu testemunho de vida. Não temas. Nenhum
peso ou jugo eu deixarei vir a ti, pois te libertei. Sou Deus de
libertação, não de amarras.
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Fiz retroceder as armas de guerra contra ti e abri teus caminhos
para que não haja mais pedras de tropeço em tua vida. As únicas
pedras, as únicas rochas que permanecerão nela sou eu, teu
Senhor, e os teus marcos de vitória. Todos os antigos marcos
colocados pelo inimigo não mais existem. A partir de agora,
construirei minha obra sobre essa Rocha e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela, pois é parte importante para a
minha igreja.

Guarda para sempre em teu coração as minhas palavras até o
final da tua vida, pois firmarão teus passos e manterão teu
espírito sempre jovem e com sede de crescer e aprender de mim.
Sou eu que te seguro com minhas mãos fortes e poderosas e
coloco no teu coração o desejo de me servir e cumprir aqui na
terra a minha vontade. Tu chegaste até aqui, pois fui contigo. Te
pareceram duras as provas? Mas é assim que formo meus reis e
meus guerreiros. Agora nada te será impossível; ninguém te
poderá resistir todos os dias de tua vida.
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Sou eu que encho e preencho todas as coisas com a minha
presença. Neste lugar que tu dizes que está deserto, sem homens
e sem animais, ainda se ouvirá voz de júbilo e de alegria, voz de
noivo e a de noiva e as vozes dos que cantam e trazem ofertas de
ações de graça à Casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da
terra como no princípio. Eu te restaurarei e curarei as tuas
chagas. O palácio será habitado como outrora e a tua
descendência será firmada diante de mim. Tua vida está em
minhas mãos e o que tenho para ti é resgate e restauração.
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Tu tens tido experiências comigo e viste que quando tu entregas
a mim o velho, um novo colorido surge à tua vida, te mostrando
que eu torno tudo novo e belo. Meu jugo é suave, meu fardo é
leve e tu aprenderás que o trabalho para mim é fonte constante
de alegria e aprendizado e quando enfrentares alguma luta não
mais te ferirás, mas experimentarás o gosto da vitória, pois
descobriste minha força dentro de ti. Tudo será bem claro em
tua vida.

Da rocha no deserto eu fiz manar água que dessedentou o meu
povo e o fez recobrar alento. Eu sou a Rocha verdadeira em tua
vida e de dentro de mim sempre manarão águas vivas para te
refazer e aliviar. Teu trabalho, da mesma forma, será uma rocha
firme e forte, pois eu mesmo o construí e dele manarão águas
vivas para trazerem os desfalecidos e aflitos de volta à vida. Não
temas, tu não estás só. Tenho te ajudado maravilhosamente e te
farei forte, livre e feliz.
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Jamais te dei uma revelação que te fez tropeçar ou estagnar.
Mas todas as que te dei foram para conheceres mais de mim e
construíres o belo na tua vida e na vida de teus irmãos. Continua
a me buscar sempre. Invoca-me e te responderei. Revelar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes, pois eu revelo o
profundo e o escondido. Conheço o que está em trevas e comigo
está a luz. Eu sou a luz verdadeira em tua vida. Para sempre
serei teu Deus.

Como dei a Samuel a unção de profeta, eu a mantenho sobre tua
vida e meu Espírito falará por ti. Não temas, pois tua boca é meu
domínio e, como fiz com Samuel, minha palavra não cairá por
terra, mas prosperará e gerará frutos de paz e justiça. Aquieta teu
coração e fortalece-te no meu poder. Enche-te do meu Espírito e
ele te iluminará e guiará.
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Tenho te amado e protegido e sempre te amarei e te protegerei,
pois fiz aliança contigo e ela jamais será removida. Eu te dei
uma terra e tu a conquistaste. Falta-lhe um colorido? Falta-lhe
flores? Continua a semear e a cuidar dela e em breve as flores
aparecerão, pois eu te prometi o melhor. Aquilo que te prendia e
afrontava não mais virá sobre ti, pois tu descobriste quem és e
quem está em teu coração. Maior é o que está em ti do que o
que está no mundo.

Agora tu sabes quem és verdadeiramente e podes descansar na
terra que conquistaste. Ela não mais te será tomada, mas será
visitada e enriquecida pelos presentes que serão trazidos a ti,
presentes dignos de rei. Mas estejas sempre vigilante,
administrando com sabedoria e justiça, firme na minha palavra,
pois te dei autoridade sobre a terra e sobre o mundo espiritual.
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Não te incomodes pelos que não querem crescer, pois eu só
aplano os caminhos daqueles que desejam me seguir e se
entregar à minha vontade. Tu pensas que não te ouço ou
observo? Mas eu te sondo, te conheço e te vigio como Pai
amoroso e protetor para que nada te cause dano. Eu cuido de ti
e te protejo. Eu te supro, te alimento e te inundo com meu
Espírito de vida.

Guardar-te-ei para sempre comigo e minhas águas fluirão do meu
altar para manter sempre cheio o teu manancial. Eu te usarei com
poder para cumprir minha vontade soberana em tua vida e nada
te faltará. Não mais darei o teu cereal por sustento aos teus
inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas
fadigas, mas o que edificares e plantares será para ti e para teus
filhos. Jamais sentirás sede, pois eu te encherei continuamente e
do teu interior também fluirão as minhas águas para matar a sede
dos que caminham contigo.
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Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito e te trouxe para
uma terra que mana leite e mel. Por isso, olha para o que está
diante de ti e louva-me, pois não mais te recordarás das tuas
dores e sofrimentos, mas experimentarás a alegria de ver os
frutos das sementes que plantaste. Espera em mim, estou agindo.
As minhas mãos não estão encolhidas; pelo contrário, estão
trabalhando ativamente para trazer minhas bênçãos aos teus
celeiros. Tu me pertences.
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Não olhes para as folhas secas nem te preocupes mais com elas.
Precisavam ser removidas da árvore, pois não tinham mais vida.
Mas, a partir de hoje, renovo tuas folhas e com meu vento sopro
para longe as que caíram e limpo tua terra. Teu coração é novo e
transformado e os meus sonhos e desejos eu coloco nele para que
ele seja um gerador de vida. Ele me pertence. Eu o tenho nas
mãos. Não temas. Te amo e sou contigo.
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Tu és vida preciosa em minhas mãos e não mais oscilarás entre
dois caminhos. Meu Espírito te ajudou a tomar a decisão correta
e a escolher o caminho da luz e da justiça. Não temas, pois não
serás envergonhada; não te envergonhes, pois não sofrerás
humilhação porque transbordarás para a direita e para a
esquerda; a tua posteridade possuirá as nações. Eu te firmarei
nas alturas; dei aos teus pés a ligeireza das corças e adestrei tuas
mãos para o combate. Como pena de habilidoso escritor, o
louvor fluirá dos teus lábios.

O som e o cântico de vitória sempre te acompanharão em tua
caminhada, pois é o cântico dos corajosos e dos vencedores.
Meus anjos o cantarão contigo e teus irmãos se fortalecerão com
ele e crescerão em estatura diante de mim. Não mais se ouvirá
em ti voz de choro ou de clamor, pois não te fiz para o cativeiro,
mas para a liberdade. Continuo agindo e desimpedindo teus
caminhos. Removi da tua vida a revolta e te dei a conhecer minha
paz e refrigério. Olha-te com os meus olhos e vê minha coroa e
meu manto sobre ti.
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Aqueles que procuraram interromper ou atrapalhar teus
caminhos se envergonharão ao ver que tua fidelidade e tua
perseverança te conquistaram a vitória. Verão que tua vinha foi
plantada e já começa a dar seus frutos, pois meu próprio
Espírito a regou fazendo-a prevalecer. Quem, pois, poderá
impedir o teu agir? Pus guardas na tua vinha e ao redor dos teus
muros para que as raposas não mais a invadam. Eles te
guardarão e à tua terra e eu permanecerei com minha mão sobre
tua cabeça para que nunca mais deixes de ser abençoada.

Não te assustes, nem te assombres. Minha bênção poderosa está
vindo à tua vida e debaixo da minha sombra estarás abrigado e
protegido. Não mais chorarás de dor ou tristeza, mas eu encherei
tua boca de riso e teus lábios de júbilo. Tu descobriste que não
ponho vinho novo em odres velhos nem remendo novo em
roupas velhas. Eu recondicionei teu odre e te dei vestes novas
para comportares a unção do meu Espírito. Não temas, eu sou
contigo. Continuo segurando em tua mão e te fortalecendo.
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Meu sol de justiça continuará a brilhar sobre tua vida e ela será
mais clara que o meio-dia. Não mais sentirás dúvidas ou
incertezas no teu interior, pois eu te faço ver claramente o que
projetei para ti. Em breve tuas mãos, teus olhos e teus ouvidos
tocarão, verão e ouvirão os sons, as cores e a textura da
realização pessoal que te prometi e tu serás reconhecida pelo
que tu és e não mais pelo que queriam que tu fosses. Aguarda
pelo trabalhar do meu Espírito, pois está no fim, e tu poderás
hastear a bandeira da tua vitória.

Os que estiverem ao teu lado serão impactados, libertos e
transformados pela mudança que ocorreu em tua própria vida e
pelo caminho que escolheste. Tua decisão abrirá os olhos deles
para que vejam que tudo é possível àquele que crê em mim e
possam passar a outros o teu testemunho de vida, a fim de que
tenham sua fé aumentada e o seu potencial interior despertado.
Tu te regozijarás ao ver a luz acesa no coração de cada um deles.
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Há um tempo para todo propósito debaixo do céu; e o coração do
sábio conhece o tempo e o modo. Tu tens conhecido o meu
tempo em tua vida. Permanece debaixo da orientação do meu
Espírito e todas as coisas se encaixarão perfeitamente trazendo a
ti realização, libertação e vitória. Agindo eu, quem impedirá?
Minha palavra já foi liberada. Quem, pois a fará voltar atrás?
Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do
Senhor nasce sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão, os
povos; mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a Sua glória
se vê sobre ti. É tempo de novos céus e de nova terra.
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Filha, aquilo que tu tens no teu coração como um sonho que
desejas ver realizado, eu conheço cada detalhe e me
responsabilizo pessoalmente por ele para que ganhe vida e seja
bênção para outros. Continua a buscar a minha presença e não
turbes teu coração com as atitudes irracionais e egoístas dos que
te cercam. Eu sou o teu refúgio e fortaleza e em ti sou exaltado.
Tu és vida preciosa em minhas mãos e quanto mais próxima de
mim estiveres, mais te encherei com força e fé. Crê na vitória e
na paz. Eu sou contigo.

Filha, eu abro diante de ti portas que jamais se fecharão e
derramarei sobre ti a unção da ousadia e da conquista para que a
paz se estabeleça nos teus caminhos e no teu templo. Não to
mandei eu? Sê forte e corajosa, pois eu serei contigo por onde
quer que andares. O que tem sido obstáculo no teu caminho eu
removo com mão poderosa e não mais te tocará e o segredo e o
mistério que desejas ver revelado eu te mostrarei para que teu
coração se alegre com a realização dos teus sonhos. Espera em
mim, não tardará e não falhará, pois sou Deus de todos os
viventes e todas as almas são minhas. Eu movo todas elas a teu
favor. Tu és minha amada.
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Espera em mim, filha amada e preciosa, e eu concederei os
desejos do teu coração. Hoje é dia do teu descanso em mim,
pois hoje eu trabalho em teu favor por caminhos desconhecidos
para ti, mas que serão revelados para que tu passes. Limpei do
teu coração a discórdia e as raízes de amargura, para que possas
mostrar meu verdadeiro amor ao meu povo. Eu serei contigo.
Confia e sente-te segura.

O que tem preocupado o teu coração já está em minhas mãos e
está tendo libertação para um bom desfecho. Não te deixes
enganar e olha para cima, para minha luz que é derramada sobre
ti. Abre os ouvidos e ouve o fluir das águas do meu trono e o
quebrar das cadeias da servidão. Dorme em paz, eu cuido do teu
sono. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus e faço justiça na terra.
Todo aquele que ouve a minha voz tem aumentada no coração a
luz da verdade e sabe conduzir sua vida pelos caminhos da paz.
Eu desobstruo e desembaraço teus caminhos e firmo teus passos
pelas veredas que já tracei para ti. Derruba os gigantes e toma
posse da terra. Ela te pertence.
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Aguarda pelo meu trabalhar e pelo desfecho dessa história, pois
eu tenho um novo caminho separado para ti e é caminho de paz e
santidade, somente para os meus santos, para os meus remidos e
o imundo não passará por ele. Nele não haverá animal feroz, mas
apenas paz e alegria. Derramo sobre ti as águas do meu Espírito e
nesta semana tu te sentirás nova criatura. Aquilo que tu nunca
pensaste alcançar, tu alcançaste, pois viste que para mim tudo é
possível. Não posso eu te dar mais ainda do que tu pensas ou
sonhas? Espera em mim e descansa teu coração; aos meus
amados eu dou enquanto dormem.
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Tu aprenderás a viver a paz, a alegria, o amor, a comunhão e a
vida abundante que criei para os que me servem. Acostuma-te
com a liberdade que te dei, com a terra espaçosa que criei para
ti e crê na minha proteção ao teu redor e na fortaleza do meu
Espírito. O que tu almejas, conseguirás, porque eu mesmo cuido
dos teus caminhos. Da sinceridade do coração eu me agrado.
Tudo é possível ao que crê. Eu continuo segurando fortemente
em tua mão e direcionando teu agir para que tu te sintas segura.
Sei que tu confias em mim e honrarei tua confiança e tua fé.
Continua a dar frutos, pois tudo o que fazes para mim com amor
é transformado e multiplicado. Porque se há boa vontade, será
aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não
tem, é o que diz a minha palavra. Te amo e cuido de ti.

Tenho visto os teus caminhos e os sararei, te dando a paz, não só
para ti, mas para os que caminham contigo. Não temas, eu te fiz
forte para que tu permaneças firme nas veredas que tracei para ti.
Continua crendo na minha vontade sobre tua vida. Pede-me o que
desejares e te será feito. Eu moverei em teu favor e afastarei do
teu caminho os que tentam reter tuas bênçãos. Rejeita as mentiras
e os enganos. O que coloquei em ti foi a verdade.
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As árvores e os arbustos são todos diferentes uns dos outros,
mas se harmonizam entre si para embelezar o todo, pois é o
amor pela minha criação que os mantêm interagindo e
cooperando. Cada um cuida de si mesmo e dá o melhor para a
comunidade. É possível o amor e a cooperação entre os meus
filhos, pois é o sonho do meu coração desde a eternidade, por
isso meu Filho veio ao mundo e morreu na cruz. O que
coloquei no teu coração não é utopia, é missão de vitória e
sucesso, e a luz e a força que brotarem dessa realização
mostrarão uma nova chama ao mundo. Não te importes se são
muitos ou poucos que a aceitarão, pois para o Senhor nenhum
impedimento há para livrar com muitos ou com poucos. Uma
gota ou uma pequena chama do meu amor tem força suficiente
para destruir um exército e algumas chamas acesas em alguns
corações sinceros serão o bastante para realizar meu projeto.
Eu continuo preparando teus companheiros de viagem. Apenas
crê, pois eu mesmo marcarei o encontro e será um grande dia
de júbilo no céu. Será rápido e inesperado, para pegar o
inimigo de surpresa e impossibilitá-lo de agir e de armar
ciladas. Eu mesmo frustrarei seus planos malignos. Eu te
protejo e te amo.

Em águas calmas e pacíficas se desenvolve o ambiente propício
para a interação, o amor verdadeiro e a cooperação mútua, que
estimulam o crescimento e a multiplicação das boas sementes
plantadas. Num ambiente onde os potenciais são despertados,
desenvolvidos e aproveitados não há falta de nada, apenas a
alegria de poder trocar e abençoar. A alegria da liberdade de
ação é a força criativa que coopera para a melhoria do todo e
para o aperfeiçoamento emocional e espiritual, aproximando os
meus filhos através do Espírito e os moldando à imagem daquele
que os criou. Não temas ousar, não temas mostrar e executar teu
potencial, não temas interagir com teus semelhantes, não temas
fazer com prazer o trabalho que te dei, pois é bênção infinita que
levará muitas vidas ao conhecimento e ao crescimento. Não
temas as diferenças de opinião, não temas o livre-arbítrio que dei
aos homens para escolherem seus próprios caminhos; sobretudo,
não carregues fardos, pois o que te designei foi apenas semear a
santa semente. Usa a sabedoria e a prudência que te ensinarão a
manter a paz e a unidade. Os que comungarem do mesmo
objetivo de santidade ficarão à tua volta; os demais se
conservarão à distância até terem coragem de lutar pela
conquista de sua própria terra. O amor verdadeiro ao teu redor é
o que manterá tua terra protegida e em paz.
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Quando quiseres falar comigo, há um lugar no meu coração
esperando por ti. Eu estou aqui. Por que choras, como se
sentisses saudade de quem não vês há muito tempo? Eu ouço
teus sonhos e teus pedidos da mesma maneira que ouço as
batidas do teu coração, pois estou dentro de ti. O que tu passas
terá um fim e tu sentirás realmente que sou real e que nunca te
desampararei. Tu estás conversando comigo, por isso te encho
com a minha presença e te curo as dores. Enquanto esperas por
aqueles que tu desejas, eu te faço companhia. Eu te farei
sempre. Nada de fora pode tirar a paz que experimentas agora,
nem o amor que derramei sobre ti para confirmar que sou teu
Deus e amigo. Continua confiando na minha vontade soberana
para tua vida e viverás a cada dia a paz verdadeira de quem
sabe que é guiado, guardado e protegido por um Pai maior e
melhor. Espera em mim, filha, teu sonho não tardará. Vive pela
fé. Eu tudo vejo e tudo sondo. Eu te fiz forte e o mal não te
atingirá nem te tocará.

Tudo o que almejas alcançarás, pois os sonhos que coloquei em
teu coração são eternos. Sou um Deus de propósitos e todas as
experiências que dou aos meus filhos são para levá-los ao
conhecimento do meu querer e do meu poder. Abrirei sobre ti as
fontes superiores e as inferiores para que o meu reino celestial
seja manifesto na terra e visto pelos homens. Por isso eu disse na
minha palavra: “Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”. Eu serei teu
auxiliador e abrirei diante de ti os teus caminhos.
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A ti pode até parecer que segues um caminho, cuidado e
dirigido, mas que não consegues ver aonde leva, nem enxergar
o seu fim. Não temas, meus pensamentos para ti não são de
mal, e sim de paz, e não manterei para sempre meus mistérios.
Em breve a estrada se alargará à tua frente e tu não mais a
verás de lado, mas de frente, e o que enxergares encherá teus
olhos de alegria pela mesa farta e pelo campo semeado e
florido que verás diante de ti. Então, compreenderás o
significado da tua entrega e das pedras do caminho. Tu poderás
realmente me glorificar por ser Deus em tua vida e a expressão
de gratidão nos teus lábios não mais será um sacrifício de
louvor de quem exercita a fé, porém, a expressão real do
coração que pode sentir o gosto da realização. Aquieta tua
mente e teu coração. As revelações que buscas e necessitas
para caminhar, eu as darei, de forma clara e firme, livre de
qualquer sombra de dúvida. Instruir-te-ei e te ensinarei o
caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei
conselho.

Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á;
pois todo o que pede, recebe; o que busca encontra e ao que
bate, abrir-se-lhe-á. Através da tua oração e da tua busca tu
conquistaste livre acesso ao meu coração, pois foste santificada
e justificada pelo sangue do meu Filho. Através das experiências
que te dei, tu pudeste aprender que muitas bênçãos requerem um
esforço maior, uma perseverança que precisa ser exercitada no
dia a dia. Mas o que conquistaste até aqui não te será tirado.
Ensina os outros a pedir, a buscar e a bater para que possam
conhecer o caminho da bênção. Assim, também poderão
conquistar a intimidade comigo. Muitas almas ainda precisam
ser abençoadas pela minha palavra. O que te dei é semente de
vida. Ensina teus irmãos a semear também, pois assim a seara
será cuidada e prosperará. Não haverá portas fechadas para os
guerreiros da fé e do amor. Pelo contrário, sua perseverança e
coragem abrirão as portas das bênçãos e libertarão das prisões a
muitos. Meus anjos obedecem à minha palavra e realizarão o
que determinares com fé e autoridade. Nada te será impossível.
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Não temas nem te espantes, pois o caminho pelo qual eu te
conduzo é plano e de paz. Sou eu que removo os obstáculos para
que possas caminhar sempre em segurança. Ao obedeceres a
minha palavra, estarás pisando em terreno seguro e tudo o que
necessitas saber eu te revelarei. Continua a segurar na minha
mão. O que pus em ti é livre para fluir e se manifestar, pois os
dons que te dei são geradores de vida. Muitos podem tentar
impedir teu caminhar ou invejar tua determinação, mas não te
detenhas. Permanece firme e conquista cada dia a terra que pus
diante de ti. Tua boca é meu domínio. O louvor, o ensino, a
palavra de cura que te dei são armas poderosas para libertar
meus escolhidos. Tua fé tem grande galardão para mim e ela
mostrará aos incrédulos que sou um Deus real e vivo. O que
coloquei no teu coração é manancial de vida e não se esgotará.
Não te importes com a opinião dos homens, pois apenas quem
mantém comunhão comigo pode compreender o que tu fazes. Eu
sou contigo.
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Tenho para o meu povo a promessa de que habitarão em
lugares quietos e tranqüilos, em moradas de paz e eu a
cumprirei em todos aqueles que deixam ser tocados pelo poder
transformador do meu Espírito. No passado, eu disse que
chegaria o dia do meu santuário habitar no meio de vós, não
em casas feitas por mãos humanas, mas nos corações, em
tábuas de carne, não de pedra. Eu cumpri minha promessa
quando enviei meu Filho à terra e quando deixei meu Espírito
dentro de ti. Tu és meu santuário e a glória desta última casa
será maior do que a da primeira, quando estavas no mundo. Se
assim prometi quanto ao teu santuário interior, não poderei
cumprir quanto às coisas menores, materiais, cujo domínio está
em minhas mãos? Portanto, não turbes teus pensamentos nem
teus sentimentos. Prometi preparar-te lugar e assim será. Eu
sou teu Deus. Não temas, crê somente.
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Meu Filho é a pedra angular, eleita e preciosa que coloquei no
meio daqueles que crêem. Ele é o marco de uma nova aliança
feita com o meu povo. Essa aliança permanece fiel e eu a fiz
contigo. Jamais te deixarei nem te desampararei. Estarei contigo
para que tu sejas uma testemunha viva do meu poder no meio
dos homens. Tu estás firmada na Rocha e o que construíste até
hoje não será destruído nem roubado, pois até aqui fui eu que te
ajudei. Eu te farei uma restauradora de brechas. Tão somente,
crê na minha promessa e dá-me teu coração totalmente. Não
tenhas medo de te consagrares a mim. Tu não perderás nada,
mas ganharás a verdadeira vida. A tocha do Espírito será acesa
para nunca mais ser apagada e eu te levarei a conhecer as alturas
que só os reis e sacerdotes conhecem. Eu sou o Senhor da tua
vida e tudo o que te levo a viver é por amor a ti.
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Na serenidade e na paz conhecerás a minha verdade para tua
vida. O refrigério e o descanso só eu posso dar à tua alma, pois
tu tens livre acesso ao meu trono e podes beber todos os dias
das minhas águas. Eu te levarei a ministrar a algumas vidas
sedentas e poderás sentir a realização que tanto buscas, pois no
meio delas te sentirás aceita e livre. Tu és vida preciosa para
mim e o poder de realizar milagres está disponível para ti ao
exercitares a fé no meu Filho. Eu te fiz e te planejei para
romperes as cadeias da servidão e os limites naturais. Muitos
só crerão em mim quando virem milagres. Tu serás honrada
por aqueles que antes te desprezaram, pois verão minha luz em
teu ser. Preparei para ti momentos de júbilo e alegria no meio
do meu povo. Não temas, tu não serás envergonhada nem
sofrerás humilhação. Eu sou teu muro forte. O que parecia
impossível eu tornarei possível, pois é tempo de bênção e
restauração. Muitos têm sido transformados pelas tuas
sementes. Em breve tu verás os frutos. Tu não tens idéia de
quantos estão sendo alcançados por teu intermédio! Apenas crê
e semeia.

Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.
Estou à tua porta, tenho batido e aguardado pela tua voz me
convidando a entrar. Eu sou diferente de todos os que tu deixaste
entrar aí. Eu trago paz e descanso, vida e abundância. Eu
restauro, dou força e restituo o que foi roubado e perdido.
Quando ouvires minha voz, não endureças o coração, mas
reconhece minha luz e minha verdade. Sê corajoso e aceita o
desafio que te proponho hoje. As lutas virão, mas estarei ao teu
lado para te ajudar a vencer. E cada inimigo que tu venceres,
nunca mais o verá. A cada vitória, tu terás aumentada no teu
coração a confiança em mim e terás verdadeiro conhecimento de
quem sou. Os que vieram antes de mim eram ladrões e
salteadores. Eu sou o Bom Pastor e tu és ovelha do meu pasto.
Eu sou a porta. Entra por mim e encontrarás pastagem. Eu sou
fiel ao que digo e permanecerei fiel a ti. Quero fazer hoje uma
aliança verdadeira contigo. Abre teu coração ao meu chamado.
Chegou a tua vez e a tua hora.
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Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Eu irei adiante
de ti e iluminarei teus caminhos. Entrega a mim o medo e o
temor e o teu choro irá acabar. Bem sei o que sofres e sobre ti
inclinarei a minha face. Minhas mãos cuidam de ti, o inimigo
não resistirá. Sou contigo todos os dias e meu amor e meu
poder te libertarão de todas as ciladas e de todos os laços.
Quando acordares pela manhã lembra-te primeiramente de
mim e olha a luz do meu rosto. Louva-me e meu Espírito
derramará sobre ti a unção para o teu dia para que tu possas
sair de casa debaixo da minha bênção. Ao ires para o teu
trabalho, lembra-te que fui à tua frente para preparar tudo e
entrega-te a mim como instrumento de libertação e luz. Ao
chegares lá, deseja a ela a minha paz. Se houver ali um filho da
paz, esta repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará para ti.
Não temas ser o que tu és verdadeiramente, não temas mostrar
aos outros que és filho do Altíssimo, pois tu és muralha forte e
as setas não te atingirão. Meu anjo acampa-se ao teu redor e te
livra. Enquanto trabalhas, faze-o com amor, como para mim e
não para homens. É a mim que serves. E ao sair, entrega a mim
com júbilo, os frutos do teu dia. Assim, protegerei teu caminho
de volta e descansarás segura e tranqüilamente sob as minhas
asas.

Por onde meu rio passa existe cura e vida. De uma e de outra
margem brotam árvores frutíferas. É o meu rio de águas vivas
que desejo ver fluir do teu coração para os que estão ao teu
redor. Aonde tu fores irei eu. Onde te coloquei tu serás um
referencial e um farol para os carentes, doentes de espírito e para
os perdidos e sem rumo. Não tenhas medo, não fujas dos teus
desafios. Eu te prometi a paz, a vitória e o refrigério. Lembra-te,
porém, que no meu reino essas bênçãos são conquistadas através
do esforço, da fidelidade e da entrega a mim. O caminho tem
parecido estreito, mas sei o que faço; é caminho de vida. Eu
mesmo o alargarei no devido tempo para que vejas que valeu a
pena tua semeadura e tuas lutas pela justiça. Os fracos não
passam pelas provas, apenas os fortes e ousados passam por elas
e conquistam a vitória e o trono que eu preparei para eles
sentarem. Eu te fiz forte. Caminha e apóia-te no meu amor.
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Filha! Muitas vezes, parece aos teus olhos que os teus
caminhos te levam a portas fechadas e lugares vazios e
destituídos de beleza. Talvez, seja porque tu tens caminhado
sozinha sem a minha presença. Minha palavra diz: “Há
caminho que parece direito ao homem, mas afinal são
caminhos de morte”. Talvez, os caminhos em que andas
tenham te levado à frustração, à depressão e ao engano e têm
feito perderes teu tempo com algo inútil e vazio. Pára, hoje,
onde tu estás e eleva teus olhos à minha luz. Eu ouvirei teu
clamor e andarei ao teu lado para refazer tua caminhada. Eu
faço coisas novas todos os dias. Eu tudo transformo e restauro.
Eu a tudo dou vida. Segura na minha mão e verás meu cuidado
por ti. Tu és preciosa para mim e eu não perco nenhum dos que
o Pai me deu. Tu és minha e hoje eu tomo as rédeas da tua
carruagem. Eu te ensinarei a dirigi-la e te levarei a uma terra
que mana leite e mel. Antes de tu nasceres eu jurei que te
resgataria se tu me buscasses. Hoje tu me buscas e eu cumprirei
o que prometi.
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Por ribeiros de águas puras e cristalinas desejo conduzir-te. E tu
só encontrarás esse ribeiro através do contato e da intimidade
com meu Espírito. Quando abres os teus lábios e falas do que
está no teu coração, essas águas começam a fluir e inundar os
lugares secos da tua vida. Tu sentes solidão e buscas outras
vidas que entendam o teu agir e o teu querer, mas lembra-te que
fui eu que te fiz e conheço mais o teu interior do que qualquer
um dos teus irmãos. Abre tua boca e teu coração a mim. Sou
invisível, mas real. Desejo ouvir-te e desejo falar-te. Não temas
te aproximar do meu trono. O sangue do meu Filho te justifica.
Ao confessares os teus pecados eu perdôo, e meu sangue te
purifica de toda a injustiça. Não turbes o teu coração nem
permitas que a culpa e o medo te impeçam de receber minhas
bênçãos. Anseio pelo contato com meus filhos. Recebe meu
amor e confia no meu querer para ti e encontrarás a verdadeira
liberdade.
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Sempre existe uma ponte a percorrer, um Jordão e um Mar
Vermelho a cruzar para conquistar os lugares preciosos que
reservei para os meus santos. Quando os meus ungidos se
dispuserem a reinar verdadeiramente, eu mesmo os ajudarei a
vencer os obstáculos que antes pareciam intransponíveis.
Portanto, ensina teus irmãos a perseverar e desperta neles a
ousadia para conquistar. Assim, encontrarás incentivo para viver
minha vida e realizar minha obra. Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar e se converter dos
seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Teu testemunho é valioso para
avivar meu povo. Não desanimes nem te entristeças, mas olha
com alegria os frutos que já nasceram do trabalho que foi
realizado por ti até aqui. Eu te carreguei em meus braços e
continuarei a te carregar, a te proteger e a te dirigir.
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Tudo o que tenho planejado para os meus filhos virá a eles
quando aprenderem a conquistar com fé aquilo que desejam e
aprenderem a entregar seu coração cem por cento a mim.
Quando o coração do meu povo estiver realmente em minhas
mãos, tomarão posse da sua terra, pois eu mesmo já o terei
santificado e fortalecido. Filha! Eu tenho ouvido o teu clamor
em favor do meu povo, por isso, não chores nem te desesperes,
pois sou eu que movo quebrando os jugos e as fortalezas e
convencendo os corações endurecidos a se voltarem para mim.
Tua oração tem subido ao meu trono e já tenho respondido. Sei
que tu anseias pela união e pelo amor, sei que zelas pela missão
que te dei e te prometo vitória. Teu trabalho não é vão, a
colheita será abundante e jubilosa, pois as palavras que tenho
colocado em tua boca têm tocado o coração dos teus irmãos.
Caminha em fé, eu sou contigo e te guardo.

Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei em minhas
mãos; eu, segundo o meu querer o inclino. Essa é a minha
palavra para todos os que estão dispostos a reinar. Só aqueles
que se dispõem a ser meus servos podem reinar. Teus
pensamentos e teu coração estão em minhas mãos, por isso, não
temas. Eu os dirijo de acordo com meu querer para te levar à
vitória e ao domínio próprio. Aos teus olhos, muitas coisas
parecem estar erradas, mas eu transformo maldição em bênção.
Aprende com as experiências que tens vivido. É para revelar o
potencial que coloquei em ti e para remover da tua vida toda
insegurança. Filho, grandes projetos tenho para ti na área em que
te coloquei e ali mesmo tu poderás ser um grande semeador para
o meu reino. Todos os dons eu distribuo conforme a minha
vontade. Por isso, descobre os que te dei e exercita-os, assim me
conhecerás melhor. Lembra-te da minha palavra: “A glória do
Senhor é encobrir as coisas, mas a dos reis é esquadrinhá-las”.
Ao buscares os meus tesouros tua força aumentará. Persevera.
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Tu tens clamado por paz e luz nos teus caminhos, por isso
trago, hoje, palavra de verdade ao teu coração e que colocará
diante de ti uma escolha. Somente um caminho te levará à paz
e à luz que desejas. Não temas, eu mesmo te ajudarei a
escolher. Não poderás mais ficar entre duas opções. Uma delas
leva à santidade e à vitória. A outra é caminho de perdição. Tu
já sabes o que é certo, entretanto, tens medo da entrega e
duvidas aonde esse caminho vai dar. Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida. Tens dúvida aonde ele vai dar? Sou eu que te
conduzo. Quando te faço perder algo, é porque já não serve
mais para ti e tem impedido o teu crescimento. Tenho muito
mais a te dar e a te restituir. Tu tens que olhar com os olhos do
espírito, pois os da carne te enganam. Queres que eu toque teus
olhos hoje? Estou a tua frente e minhas mãos estão estendidas.
Quero ouvir tua voz dizendo: “Senhor, que eu torne a ver”. Tu
te surpreenderás com o que eu posso fazer em tua vida.

Estou à tua espera para uma longa conversa. É conversa sincera,
que traz consolo, revelação, verdade e libertação. Não te
comportes como outros que me vêem, mas passam longe, se
desviando do meu caminho. Eu separei esse momento para ti,
pois tu és especial para mim. Tenho te visto e te observado e te
chamado. Quero te convidar para uma festa onde minha mesa é
farta e está eternamente posta para aqueles que desejam ter
aliança e comunhão comigo. Minha palavra é o verdadeiro
alimento para tua alma e jamais acabará. Tu tens ouvido
palavras mentirosas, que tiraram tua paz e trouxeram dúvida e
insegurança ao teu coração. Mas não temas. Hoje, eu tenho
palavra de vida e verdade que trará a ti a libertação e iluminará
teus caminhos. Separa um tempo para mim e tu terás uma
experiência diferente de tudo o que viveste até aqui. Crês em
mim? Então aceita o desafio e não frustrarei teus sonhos nem
entristecerei teu coração. Pelo contrário, te encherei de gozo, paz
e segurança.
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Agindo eu quem impedirá? Quem pode bloquear o caminho dos
meus filhos, quando se posicionam verdadeiramente como
embaixadores do meu reino? Olha para frente e verás a linha de
chegada. Teu caminhar tem parecido longo e difícil, mas foi
aprendizado proveitoso para poderes receber a coroa que separei
para ti. Tu não estás só. Eu te cerco por trás e por diante e sobre
ti ponho minha mão. O que coloquei no teu coração é real.
Jamais será roubado ou distorcido, pois minha marca está sobre
ele. Não chores pelo que não podes mudar nem pela dureza de
espírito que tu presencias no teu dia a dia. Eu cuido dessas vidas.
Abre teus olhos para ver aqueles que têm bebido das águas que
fluem do teu interior e alegra-te pelos frutos que estão nascendo
nesses corações humildes. Assim, tu reconhecerás que teu
trabalho para mim não foi em vão.
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Epílogo

É preciso dar valor às pequenas conquistas interiores do teu dia
a dia, sem te importares com o que ou com quem está à tua
volta. Muitas vezes, alguns parecem crescer rapidamente e
atingir as alturas que determinaram para si; por isso, zombam
dos que demoram a crescer. Entretanto, eles se esquecem que o
objetivo final é o que interessa: fortaleza, solidez, raízes
profundas, estrutura em si mesmo para atingir as alturas maiores
e capacidade para reinar. Os que entendem a qualidade da
semente que têm dentro de si continuam a crescer obedecendo
ao próprio ritmo interior, usando a mansidão e a perseverança,
até estarem prontos para mostrar ao mundo sua superioridade e
solidez, conquistada por um preço, e que, agora, são inegáveis e
inabaláveis. O sol, a chuva, os ventos fortes não os deslocam
nem os arrancam do seu lugar. O que parecia ser um ‘patinho
feio’ é alguém capaz de liderar, pois foi preparado com a
paciência e a experiência. É sua mansidão e temperança o
exemplo que mantém os demais unidos em amor, superando as
barreiras da ansiedade, da inveja, da comparação e da
competição. Não se importa mais com a probabilidade de
alguém crescer mais do que ele, porque pertence a outra espécie
de semente. Ele sabe que o céu é o infinito que abre a todos a
possibilidade de atingir as alturas, mas é o limite interior que
determinará o grau de crescimento de cada um.

Muitos homens e mulheres de Deus ouviram Seu chamado e
responderam a ele prontamente. Vemos, na bíblia, que Deus
chamou pessoas para desempenharem tarefas específicas.
Chamou um para dar o exemplo de fé. Outro para ir à frente da
família e estabelecer um lugar para morarem. Também outro para
ser o libertador do povo de seu cativeiro. Outro, igualmente, para
ser sacerdote. Outro, ainda, para levar a nação israelita a
conquistar a Terra Prometida. Mais outro para lutar as guerras do
Senhor e unificar Seu povo. Mais um filho Seu para construir o
templo para o Deus vivo e assim por diante. Porém, o que vemos
como característica central e básica em todos eles foi a entrega e
a submissão à vontade do Senhor. Por isso, quando Deus nos
chama e fala conosco, devemos ouvir o que Ele tem para nos
dizer, responder sim, confiar na Sua provisão e capacitação e
receber com alegria o Seu ensinamento.
Espero que você tenha gostado dessas mensagens e meditado
nelas, conquistando crescimento e transformação no seu interior.
Suas atitudes influenciam muitos ao seu redor, por isso, continue
firme na sua caminhada com Deus e leve essas palavras de
incentivo, força, alegria, conforto e exortação aos carentes e
indecisos, a fim de que possam responder com confiança ao
chamado divino e sejam felizes e abençoados.
“Que Deus 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 seu rosto, e te dê a paz” (Nm 6: 24-26).

