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Agradeço a Deus que nos planejou para viver debaixo
da Sua bênção, que nos deu Seu Filho para remover
de nós todas as maldições, e que nos deixou Seu
Espírito para nos cobrir com Seu manto de amor.

Este livro é dedicado aos irmãos que vivem sobre a
Terra e aos que ainda nascerão, sobre os quais
profetizo uma vida de santidade, paz e prosperidade
debaixo do manto do Ágape do Senhor.

Introdução

“Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei” (Sl
2: 7b).

Este livro nos dá uma direção e uma sugestão de como as
palavras ditas com amor e carinho pelos pais, especialmente
pelas mulheres durante a gravidez, podem evitar situações
constrangedoras e destrutivas nos seus filhos. Todos nós
sabemos que força tem as palavras que saem dos nossos lábios,
podendo estimular e construir a vida de alguém ou destruir para
sempre os nossos semelhantes. Assim, se Deus tudo criou através
da Sua Palavra, Ele nos deu o mesmo poder de criar, de moldar
nossa vida e a vida dos que amamos pela força da palavra que sai
dos nossos lábios. Se o feto que está no seu ventre desde agora
for ‘construído’ com amor, será, mais tarde, um ser humano mais
harmônico e amoroso.
Esse livro traz sugestões para os pais que desejam
experimentar o poder da Palavra Viva de Deus na vida de seus
filhos que ainda estão por nascer ou que precisam ser ‘recriados’
para começar a ter uma existência de paz, amor, prosperidade e
bênção. Vamos usar a palavra de Deus para direcionar a
meditação e depois o Espírito Santo vai colocar outras palavras
em sua boca para que você mesmo seja um curador, um
reparador de brechas e um edificador de muros dentro de sua
própria casa. Aqui eu dou apenas um exemplo.
No caso da mulher grávida, coloque a mão sobre sua barriga
a cada nova etapa da gestação e pronuncie as palavras de bênção
do Senhor para ‘moldar’ aquele mês na vida do bebê que vai
nascer. Para os pais cujas crianças já nasceram e estão passando
por uma fase difícil de educá-las e discipliná-las devido à revolta
ou à rebeldia contra eles, tente outra técnica. Abra a bíblia e peça
uma palavra ao Senhor. Medite sobre ela e no conteúdo que ela
traz e que possa estar relacionado à situação em questão. Então,
quando o bebê estiver dormindo chegue perto dele bem
devagarzinho e fale bem baixinho as palavras orientadas pelo

Espírito Santo em relação àquela que você leu. Se algum
trauma de ventre vier à sua mente, trate-o no seu filho através
da palavra, lhe pedindo perdão, modificando o que você disse,
declarando seu amor e o do pai sobre ele, a segurança de Deus
sobre sua vida etc. Fale o que o seu coração lhe impulsionar a
dizer. Não precisa ser muito demorado, mas faça-o todos os
dias até ver um resultado. Com certeza, vai ter um resultado
positivo, pois você estará falando com o espírito e com o
inconsciente dele sem as barreiras do consciente. Com amor e
paciência, tudo se resolve. Lembre-se que Jesus dirige tudo.
Você pode perceber que o livro termina com o Senhor
falando conosco (adultos) como um pai.
Que Deus os abençoe sempre e que vocês possam ser Seus
instrumentos para a construção de famílias mais estáveis e
sadias no meio do Seu povo. Eu os amo em Jesus.

Tânia Cristina

Doze dias

O novo ser já está implantado no útero na forma de um
amontoado de células que se dividiram a partir do ovo,
resultante da união do óvulo com o espermatozóide. A mãe,
muitas vezes, nem sabe que está grávida, pois ainda não houve
atraso menstrual. A partir do sétimo dia de gravidez, o exame
sangüíneo (β HCG) já está positivo. Após o atraso menstrual e a
detecção clínica da gravidez, aí sim, ela já pode ter a certeza de
que aquela pequenina criatura de Deus está pronta para ser
‘moldada’ através dos seus sentimentos e das suas palavras.

“Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no
seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo
assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas
obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito
bem;... Os teus olhos me viram a substância ainda
informe, e no teu livro foram escritos todos os meus
dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem
um deles havia ainda” (Sl 139: 13-14; 16).

“Bebê! Hoje nós ficamos muito felizes por saber que você já
existe e nos foi dado como uma bênção de Deus para o nosso
crescimento também, pois através de você nós aprenderemos a
amar de uma maneira mais incondicional e menos egoísta e
teremos uma chance de dividir com você tudo o que temos de
melhor. Não importa se você vai ser um menino ou uma menina;
o que importa é que o Papai do Céu escolheu você para nascer na
terra nesse momento das nossas vidas e escolheu a nossa família
para acolhê-lo. Você ainda não tem uma forma humana, é muito
pequenininho, apenas uma minúscula “bolinha” de células, mas
nós já o amamos. Jesus já está escrevendo uma linda história
para você: de paz, saúde, prosperidade, amor e alegria, que farão
com que você possa vencer todas as provas e desafios que
aparecerem em seu caminho. Nós ainda não pensamos em um
nome para você, mas já sabemos que você vai ser um vencedor”.

Primeiro Mês

“Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de
honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela
tua vida” (Is 43: 4).

“Filhinho! Hoje você completa um mês de vida e sei que já
está mais parecido com um ser humano. Você já pensou como o
Papai do Céu se preocupa com você? No meio de milhões de
possibilidades genéticas para se formar um novo ser, Ele
permitiu que você nascesse. Ele fez as combinações corretas para
que você seja único entre todos os habitantes do mundo. Você
pode se sentir muito importante, tanto para Ele quanto para nós,
pois aos Seus olhos, você é muito precioso. Você já percebeu
que Ele se importa com cada um de Seus filhos em especial,
fazendo-os diferentes de todos os outros? O que será que Ele está
preparando para você? Com certeza está colocando aí dentro as
características certas para o propósito que Ele planejou para sua
vida. Parabéns, bebê! Você é muito precioso para todos nós”.

Os órgãos internos começam a ter uma forma. Começam a
se formar os braços e as pernas e um rudimento do Sistema
Nervoso: o Tubo Neural.

Segundo Mês

“Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que
ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho
do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer
dele, eu, todavia não me esquecerei de ti” (Is 49:1516).

“Filhinho, eu sei que você ainda não tem uma consciência
real do que se passa ao seu redor, mas posso imaginar que o seu
espírito pode sentir as minhas emoções e as circunstâncias
adversas à sua volta, por isso, não tenha medo. Papai do Céu está
cuidando de tudo para nós. Ele jamais vai se esquecer de você,
nem eu. Tudo o que nós queremos é que você se sinta bem e
muito amado. O seu papai aqui da terra se sente muito orgulhoso
de você e já está planejando grandes coisas para vocês fazerem
juntos. O melhor já está sendo preparado, para que, quando você
nascer, possa se sentir seguro e bem-recebido por todos nós”.

O embrião tem 3 cm e pesa 2,5 g. A mãe pode sentir a
gravidez. Ele cresce alguns milímetros por dia. A partir dessas
8 semanas, ele não é mais um embrião; passa a ser um feto.

Terceiro Mês

“... Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei;
não temas, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, te
ajudo, e te sustento com a minha destra fiel” (Is 41: 910).

“Filhinho! Você sabe que é muito amado por Deus? Posso
sentir que você está se tornando forte a cada dia, pois Ele está
nos ajudando. Não importa o que possa acontecer, você sempre
vai se sentir seguro. Eu sei que você está se tornando um ser
perfeito, tomando a forma que o Senhor lhe deu e tudo em você é
bom e belo, porque foi o próprio Deus que o fez. Se eu disse
alguma coisa que possa ter lhe ferido ou decepcionado, me
desculpe. Papai e eu o amamos muito e podemos imaginar o seu
corpinho bonito e o seu rostinho meigo; mal podemos esperar
para carregá-lo em nossos braços e lhe dar o amor e o carinho
que já sentimos por você! Nós temos feito muitos planos para
sua vida, você tem ouvido? Mas não se preocupe! Quando
chegar a hora de escolher seu próprio caminho, Deus o ajudará
nisso. A Sua soberana vontade prevalecerá e você saberá, com
toda certeza, a direção correta a seguir. Continue crescendo com
saúde e força”.
O feto com três meses (12 semanas) mede 8 cm e pesa 25g.
Podem-se ver os dedos das mãos e dos pés, cabeça, ouvidos
externos e pálpebras; os órgãos estão completamente
desenvolvidos. O cordão umbilical fica maior. O feto se move
livremente no líquido amniótico.

Quarto Mês

O bebê tem 16 cm e pesa 200 g. Ele é ativo; braços e
pernas se movem. Todos os órgãos estão formados e segue-se,
então, um período de simples crescimento. O processo total de
crescimento e amadurecimento do feto leva nove meses.

“Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a
quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te
formou desde o ventre, e que te ajuda: Não temas, ó
Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque
derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a
terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua
posteridade e a minha bênção sobre os teus
descendentes” (Is 44: 1-3).
“Certamente, te abençoarei e te multiplicarei” (Hb
6: 14).

“Você viu, bebê? Hoje você comemora o quarto mês. Posso
sentir que você está mais ativo e com vontade de participar das
atividades familiares. Que bom! Eu estava lendo a palavra de
Deus hoje e descobri que Ele tem uma grande promessa não só
para você como para os seus descendentes também. Eu posso
sentir que o Senhor já está liberando uma grande bênção para
toda a sua vida. Ele já tem tudo planejado e a cada passo do seu
crescimento, vai estar ao seu lado para ajudá-lo a caminhar. Você
será um manancial de vida e alegria para todos nós. Papai e eu
continuaremos a orar por você e pedir ao Senhor que o proteja
sempre. Seu caminho será de paz”.

Quinto Mês

“Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os
viventes; acaso, haveria coisa demasiadamente
maravilhosa para mim?” (Jr 32: 27)

“Que alegria, filhinho (a)! A ultra-sonografia mostrou que
você está perfeito (a) e que seu sexo está definido. Estou feliz
por saber disso, pois agora eu posso chamá-lo (a) pelo seu nome.
Aliás, você gostou dele? Papai e eu o escolhemos; ele tem um
significado muito bonito, mostrando que a grandeza de Deus já
está impressa nele. Eu posso imaginar que você está totalmente
formado (a): orelhinhas, bracinhos, perninhas, enfim, todos os
órgãos. Você deve ser muito lindo (a). Que vontade de vê-lo (a)
pessoalmente! Que coisa maravilhosa, não é, bebê? Deus o (a)
fez único (a); não existe ninguém igual a você. Parece que Ele
mesmo o (a) moldou com as próprias mãos e o (a) mantém
protegido (a) e guardado (a). Tudo está correndo muito bem, e
tenho certeza que você vai gostar muito da nossa família. Será
que você é mais parecido (a) comigo ou com o papai? Será que é
uma ‘misturinha’ de nós dois? Mesmo que você se pareça
conosco, no fundo você é um ser único e especial, tem um traço
próprio criado pelo Senhor e que é sua ‘marca registrada’ diante
dos homens. Sua carne pode ter nascido de nós, mas seu espírito
vem de Deus e isso é maravilhoso; alguém que só Ele conhece e
que veio para nos completar, para nos ensinar e para ser
amparado e cuidado por nós! Vamos nos dar muito bem, bebê!”
Segue-se, agora, o período de crescimento do feto.

Sexto Mês

“O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua
alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos;
serás como um jardim regado e como um manancial
cujas águas jamais faltam” (Is 58: 11).

“Como vai hoje, filhinho (a)? Você ficou um pouco agitado
(a) com as pessoas à sua volta, não é? Mas não tenha medo de
nada. Nem todo mundo é tão amável e carinhoso. O que importa
é que você está seguro (a) aqui dentro e sempre estará, porque o
Senhor vai guardá-lo (a) de todo o mal. Não se importe com
aqueles que não querem crescer, que não têm fé, que não têm
amor nem delicadeza no coração; é porque eles ainda não têm
Deus morando dentro de si, de verdade. O mais importante de
tudo é saber que você já foi consagrado (a) a Ele pelo papai e por
mim, portanto, vai ser sempre alguém forte e determinado,
coberto pelo Seu amor e nada poderá tocar ou destruir você.
Quando chegar o momento certo da sua vida em que o Espírito
do Senhor o (a) chamar, aí sim, você vai saber mais claramente o
que estou dizendo. Por enquanto, fique em paz e não se perturbe
com nada. A mão do Nosso Deus está sobre nós”.

Sétimo Mês

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

“Você viu, filhinho (a)? A palavra que lemos hoje nos
garante a promessa de Deus sobre nossas vidas. Eu vi uma
porção de criancinhas na rua. Você pôde sentir minha alegria?
Em breve eu vou vê-lo (a) correndo junto com elas. Tenho
certeza que vai fazer grandes amizades. É muito bom termos
amigos, sabe? Eles nos confortam quando passamos por alguma
dificuldade e compartilham a nossa alegria também. Nossos
amigos estão felizes com a sua chegada. Eles já nos deram
roupinhas, brinquedos e muitas coisas bonitas para que você se
sinta suprido (a). Às vezes, você se mexe tanto que até penso que
quer nascer antes do tempo. Espere só mais um pouquinho até
que o Senhor complete o que começou. Ele quer você ‘no ponto
certo’. Você vai nascer no dia que Ele planejou, no lugar certo,
com a ajuda certa e isso vai ser maravilhoso”.

Oitavo Mês

“De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com
amor eterno eu te amei; por isso, com benignidade eu
te atraí... Vós sereis meu povo, eu serei o vosso Deus”
(Jr 31: 3; Jr 30: 22).

“Filhinho (a)! Eu quero que você se lembre sempre que o
amor de Deus por você é infinito, maior que o do papai e o meu,
e é esse amor que o (a) protege e lhe dará forças até o final de
sua vida. Hoje eu vou lhe falar um pouco sobre como devemos
orar ao Senhor. Nós devemos abrir sempre o nosso coração para
Ele e lhe contar tudo o que sentimos; assim, podemos ser
verdadeiramente tratados. O importante é sermos fiéis a Ele em
todas as situações. Não devemos nos conformar com as
circunstâncias ruins ou com os pensamentos maus que o mundo,
muitas vezes, nos faz engolir. Pelo contrário, devemos resistir às
tentações e nos apegar ao Senhor, pedindo-lhe que nos livre
delas, que seja o nosso apoio na terra e nos ajude a perdoar os
que nos ferem. Assim, nós estaremos debaixo da Sua vontade e
do Seu amor. Ele nos atraiu com bondade, somos Seu povo. Por
isso podemos louvar o Seu nome todos os dias. Temos um Deus,
um Resgatador, um Pastor. Não estamos sós”.

Nono Mês

“Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao
peito dos reis; saberás que eu sou o Senhor, o teu
Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó” (Is 60:
16).

“Filhinho (a)! Você está pronto (a)? Acho que chegou o
nosso momento. Chegou a hora de você nascer e de se mostrar
ao mundo. O Senhor nos prometeu sucesso e vitória e é assim
que vai ser. Tudo já está preparado. Vamos lá! A grande bênção
sobre a sua vida é que terá alimento e ajuda de muitas pessoas;
até mesmo quem você não conhece vai ser usado por Ele para
ajudá-lo (a). Aqui em casa, também já está tudo preparado: amor,
alimento, alegria, proteção, ensino, disciplina e oração. Não
fique com medo; a disciplina não é castigo, é uma arma poderosa
para podermos sobreviver em meio às lutas. É o Senhor que nola dá. Seja bem-vindo (a), filhinho (a)!”

Infância

“Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito
chamei o meu filho... eu ensinei a andar a Efraim;
tomei-os nos meus braços... Atraí-os com cordas
humanas, com laços de amor; fui para eles como quem
alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei
para dar-lhes de comer” (Os 11: 1-3).

“Lindinho (a)! Que orgulho eu tenho sentido de você! Você é
esperto (a) e tem nos surpreendido com seus aprendizados. Você
é tudo o que esperávamos e muito mais. Na verdade, você é uma
grande bênção. Todos nós ficamos felizes com o seu progresso.
Seu sorriso nos alegra e sua presença é um grande presente de
Deus para nós. Durante a sua infância estaremos fazendo o
possível para passar para você as verdades divinas, pois com elas
no seu coração não haverá perigo de se desviar mais tarde por
caminhos errados. Estamos disponíveis para ajudá-lo (a) em tudo
o que precisar, mas queremos que entenda que também não
somos perfeitos e que podemos errar, às vezes. Quando se sentir
triste conosco, por favor, nos avise; assim, podemos aprender
juntos e encontrar uma resposta para todos os nossos problemas.
Continue sempre obediente e alegre. Que Deus o (a) abençoe”.

Adolescência

“Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o
teu coração guarde os meus mandamentos; porque eles
aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de
vida e paz” (Pv 3: 1-2).

“Filhinho (a)! Você chegou numa fase muito importante da sua
vida. Não pode fazer qualquer coisa, sem aprender também que
todas as atitudes que você tomar têm uma conseqüência, boa ou
ruim, dependendo das suas escolhas. O que nós pudemos lhe
ensinar na infância, nós lhe ensinamos. Agora, chegou a hora de
começar a ter suas próprias experiências, mas não tenha medo;
nós estaremos sempre ao seu lado para ajudá-lo (a) e instruí-lo
(a). O Senhor está com você, portanto, quando não estivermos
presentes para lhe falar, lembre-se que Ele o (a) ouve. Fale com
Ele e busque a Sua direção e não errará nas suas decisões.
Quando puder, leia a bíblia. Ela vai ser sempre o seu guia. Nós o
(a) amamos e queremos continuar a ser seus melhores amigos.
Trocar idéias com você é importante para nós, pois nos ensina a
reavaliar nossa maneira de pensar. Que a bênção do Senhor
continue sobre sua vida.”

“Do açoite da língua estarás abrigado e, quando
vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da
fome te rirás e das feras da terra não terás medo.
Porque até com as pedras do campo terás a 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 também que se
multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade,
como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para
a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu
tempo” (Jó 5: 21-26).

