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Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nos
adotar como filhos e nos dar a chance de sermos Seus
embaixadores na terra.

Dedico a todos aqueles que desejam conhecer a Deus e
experimentar a vida eterna. Aos que já ouviram dentro
de si um chamado para ser Seu, mas ainda precisam
receber uma palavra mais direta, a fim de poder tomar a
maior decisão de suas vidas. Que Deus os abençoe.

Introdução

“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no
seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus” (Jo 1: 11-13).

Em Jo 3: 16-18, a bíblia diz: “Porque Deus amou ao mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele
crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não
crê no nome do unigênito Filho de Deus”.
Em Rm 10: 9-10 está escrito: “Se, com a tua boca,
confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o
coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da
salvação”.
Também está escrito em 1 Jo 4: 1-6: “Amados, não deis
crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se procedem
de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo
fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que
confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo
espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; pelo
contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes
ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos,
vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no
mundo. Eles procedem do mundo; por essa razão, falam da parte
do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele que
conhece a Deus nos ouve; aquele que não é da parte de Deus não
nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do
erro”.
Outro texto está em Mt 7: 15-23 e diz: “Acautelai-vos dos
falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os
conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou

figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos,
porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa
produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao
fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o
que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos
naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não
temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não
expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres?
Então, lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartaivos de mim, os que praticais a iniqüidade”.
Vamos terminar os textos de explanação com o que está
escrito em Rm 8: 19-20 e Rm 10: 17. O primeiro diz: “A
ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos
de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não
voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou” [o
diabo]. O segundo diz: “E, assim, a fé vem pela pregação [em
algumas traduções, “pelo ouvir”], e a pregação [o ouvir], pela
palavra de Cristo”.
Como podemos resumir tudo isso?
Em primeiro lugar nós precisamos crer que Jesus é o Filho
de Deus numa encarnação humana que o levou à morte na cruz
para nos redimir dos nossos pecados. Era o único capaz de
realizar isso. Não era apenas um profeta, mas o próprio Filho
de Deus, a segunda pessoa da Trindade (1 Jo 5: 7). Em
segundo lugar, Ele nos deu a vida eterna morrendo uma única
vez pelos nossos pecados (Hb 9: 27-28) e essa fé vem ao nosso
coração quando ouvimos a palavra de Deus. Através dessa fé,
quando realizamos o que foi dito acima em Rm 10: 9-10,
declarando-o em voz alta como nosso único Senhor e Salvador,
excluindo todos os outros deuses, nós recebemos o Seu Espírito
Santo dentro do nosso espírito e nascemos de novo, como Jesus
disse ao fariseu Nicodemos: “Quem não nascer da água e do

Espírito não pode entrar no reino de Deus... quem é nascido da
carne é carne, quem é nascido do Espírito é espírito” (Jo 3: 115). É necessária a nossa verbalização, pois é através da palavra
que o mundo espiritual registra o que desejamos e o manifesta
em nossas vidas. Por isso, Deus, ao criar o mundo falou Sua
palavra. Ele disse: – “Haja luz!” E houve luz. Em terceiro lugar,
precisamos crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pois a
ressurreição foi o marco da obra realizada na cruz, ou seja,
através dela Jesus venceu a lei e a morte, o pecado, o diabo, a
carne e o mundo. Em quarto lugar, estar disposto a abandonar
todas as outras doutrinas, conceitos religiosos e objetos de
veneração, bem como todos os hábitos que você teve até hoje e
que foram aprendidos com o mundo. Quem nasce de novo em
Cristo se torna uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo;
muda suas atitudes, portanto, deixa as coisas do pecado e a
maneira como se comportava antes e começa a se interessar mais
pelas coisas de Deus, buscando, agora, a santidade de vida. Em
quinto lugar, entenda o que está escrito em Hb 9: 27-28: “E,
assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se
oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a
salvação”. Não há reencarnação, apenas essa vida (“aos homens
está ordenado morrerem uma só vez”); portanto, não despreze a
chance que o Senhor lhe dá hoje de ser salvo.
Muitos falam de Jesus, mas não com esta visão em mente,
por isso são enganados, achando que vão conquistar a vida
eterna por outros meios. Depois que cremos e o aceitamos como
o único Senhor das nossas vidas, abandonando toda e qualquer
doutrina e entregando-nos totalmente em Suas mãos, aí, sim,
estamos prontos para fazer a oração abaixo e sermos
considerados verdadeiros filhos de Deus.
Se você ainda não entendeu isso, tente ouvir o chamado de
Jesus para sua vida em alguma dessas mensagens. Se, por acaso,

se desviou dos caminhos do Senhor, ouça novamente Seu
chamado e volte para o aprisco.
Assim, se você deseja Jesus como seu único Senhor, repita
em voz alta esta oração: “Pai, em nome de Jesus, eu declaro
que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar, e na
Sua ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus
pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz
venha a cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado
e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e
Salvador e recebo o teu Espírito Santo em meu coração para
que, a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa que tu
desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor.
Escreve o meu nome no Livro da Vida e me faz um
participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro
todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém”.
Que o sangue de Jesus esteja sobre sua vida.

Também quero ser teu filho
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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. Quero fazer de ti meu
filho, não mais uma simples criatura moldada pelas minhas
mãos. Para isso, entrega tua vida a mim e tu não te
decepcionarás, mas verás que a vida eterna delegada aos que me
aceitam como único Deus é real e te levará a conhecer quem és e
o que vieste realizar na terra. Eu te contarei meus segredos e tu
terás o direito de participar do meu banquete todos os dias. A
minha palavra diz: “Pois todos os que são guiados pelo Espírito
de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de
escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos:
Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com
ele sofremos, também com ele seremos glorificados”. É isso que
quero te dar: um reino. Clama a mim, entrega-me tua vida e meu
Espírito virá fazer morada em ti para não mais te deixar.
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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.

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.
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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.

“Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós
permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus
discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará...
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres... Em
verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha
palavra, não verá a morte, eternamente” (Jo 8: 31-32; 36; 51).
Filho, tu tens buscado abrigo e consolo em lugares estéreis de
sabedoria, em lugares cheios de trevas, sofismas, enganos e
mentiras que têm trazido muito mal à tua vida. Teus
pensamentos estão turbados e aquilo que tu chamas luz, na
verdade, é uma grande treva. Abre hoje o teu coração à minha
palavra e deixa o meu Espírito te tocar com a libertação que ele
precisa. Tu verás que a sensação de morte que te assedia irá
embora e descobrirás que apenas em mim tu encontras a VIDA.
Estou à tua frente com meus braços estendidos para te receber
como filho. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Clama pela minha
luz e pelo meu perdão. Reconhece teus pecados e abandona os
caminhos por onde tens andado. Dize hoje: “Pai, eu quero ver”, e
entrarei em tua casa, e cearei contigo e tu, comigo.
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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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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. Despojate da religiosidade e das formalidades e vem a mim de maneira
simples e inocente como fez Davi.

Não me instes para que te deixe. Aonde fores irei eu e onde quer
que pouses, pousarei eu; o teu povo será o meu povo e o teu
Deus, o meu Deus. Lembra-te da declaração de Rute? Ela tudo
deixou para fazer feliz sua sogra, por isso eu a abençoei e trouxe
sobre ela resgate e proteção. Tenho te chamado, filha, a deixar
tudo o que é conhecido e costumeiro para ti, para te mostrar algo
novo e diferente que te trará resgate, proteção e aliança perfeita
comigo. Abre mão daquilo que até hoje foi valioso para ti, pois
te revelarei o que é verdadeiramente precioso. Até agora tu te
sentiste improdutiva e desprezada, mas eu te mostrarei o que é
ser fértil e proprietária de uma grande porção de terra. Naquilo
que tu foste desonrada, terás dupla honra e os frutos do teu
trabalho mostrarão a outras vidas que sou um Deus fiel e de
recompensas reais. Rute buscou a proteção no lugar
correto. Meus braços estão abertos para te acolher e te
proteger. Vem a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a
mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
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No meu reino não há lugares solitários, nem vazios. Só existe o
convite a se retirar do mundo e da convivência com o pecado
para estar em comunhão particular comigo. Todos os dias eu
desejo a comunhão e o diálogo contigo, mas tu temes e foges
da minha presença por medo do que vais ouvir. Sabe tu que o
que tenho para te dizer não são palavras de acusação, pois a
ninguém julgo, e sim palavras de salvação e vida, pois vim
salvar e resgatar o perdido. Hoje, desejo te falar. Abre teu
coração para receber o meu amor, pois anseio pela tua cura e
pela tua restauração. Tira as duras máscaras que te fizeram usar
e mostra-me teu rosto. Eu já sei como ele é; eu só quero que tu
também o vejas. Te amei, te amo e sempre te amarei. Volta
para os meus caminhos e eu te conduzirei até a vitória que tanto
almejas. Foi para a vitória que te planejei.

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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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? Estou à 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.

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, meu calor te aquece e 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 os que estais
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração; e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o
meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.

13

Quando não souberes qual caminho seguir, pára e ouve a voz
que te diz: “Este é o caminho, anda por ele”. A minha paz é o
árbitro no teu coração. O amor é a força e o escudo a te proteger.
A fé é o impulso e o incentivo a aceitar os desafios. Nada te dou
que não possas vencer. Nenhum caminho eu coloco diante de ti
sem que te dê a sabedoria para escolher. A chave é ouvir não a
voz da carne, que traz indecisão, medo e dúvida, porém, a voz do
Espírito, que dá amor, ousadia e moderação. Tu tens estado
diante de uma escolha, porém, não temas. Eu te darei a visão
espiritual para confirmar a decisão correta. Não tenhas medo de
errar. Eu te ajudarei a decidir. A surpresa e a alegria atingirão teu
ser e o grito de vitória e louvor que sair dos teus lábios derrubará
fortalezas e abrirá as comportas do céu a teu favor. O que tu
pensavas estar perdido, tu reencontrarás e te alegrarás, pois eu
não sou Deus de mortos, e sim, de vivos; não sou Deus que mata
sonhos e projetos, mas que vivifica e realiza. Te amo e te
protejo. Vem a mim.
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A natureza é obra das minhas mãos e é prova da minha bondade
para com os filhos dos homens. Observa-a e aprende com ela; é
mestra sábia e eficiente. Aprende com ela a simplicidade e a
entrega, pois nela tudo é transformação. Deixa-me transformar
teu coração e tua vida para que possas caminhar mais leve e
livre pelos caminhos que desejo te levar. Liberta-te da avareza,
pois ela impede o fluir do meu Espírito e do teu. Os pássaros
voam porque seus ossos são leves e a ousadia e a liberdade
fazem parte do seu ser. Um espírito que ama, ousa e sonha com
a liberdade pode voar. Só os que se ocupam com as coisas da
carne e persistem no pecado se prendem à terra. São pesados e
não conseguem voar. Lança fora a bagagem pesada e toma
sobre ti as asas do meu Espírito. Ensina os outros a se despojar
para que possam voar em liberdade comigo.

Tu tens disputado muitos cargos, pois sentes necessidade de ser
reconhecido, entretanto, tu não sabes que no meu reino o maior é
como quem serve; e quem me recebe com o espírito de criança é
por mim colocado num trono de autoridade que nada pode
roubar. Tenho falado contigo de várias formas, inclusive
permitindo que passes pelas humilhações e vergonhas para que
tu entendas que, quando me buscares de todo o teu coração, eu
serei teu Pai e tu serás meu filho. Mostra-me hoje que tu desejas
abandonar a realeza da carne para viveres eternamente a realeza
do meu Espírito. Deixa-me ser teu Senhor e tu conhecerás o que
é ser meu servo. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas
para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Se quiseres
tornar-te grande, sejas como quem serve. Se quiseres ser o
primeiro, sê servo de todos.
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Mesmo que tu pareças estar engatinhando na vida, sem rumo
certo; mesmo que pareças estar num barco sem direção,
lembra-te que fui eu que te fiz e já determinei meu projeto e
minha palavra de resgate sobre ti. Quando tu te lembrares de
mim nas tuas aflições e clamares a mim de todo o teu coração,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua
terra. Muitas vezes, tu te sentes só e sem rumo, mas hoje entro
com providência em tua vida, tomando a direção do teu barco e
te conduzindo em triunfo para o meu reino. É só responderes
sim ao meu chamado. Não temas, nem te espantes, pois eu serei
contigo por onde quer que andares.

Sei que tu tens lutado contra forças acima da tua capacidade e te
esgotaste, deveras, no teu caminhar. Entretanto, estou hoje
trazendo a ti uma grande proposta: deixa-me nascer no teu
coração para que tu possas conhecer o verdadeiro significado de
Estar Vivo. Tu tens visto que as coisas que te alegravam a alma
já não preenchem o teu vazio, pois nelas só há morte e
destruição. As respostas que buscas para a razão da tua
existência estão em mim e em mais ninguém. Abre teu coração
para as minhas verdades e deixa-me arrancar as mentiras que
foram semeadas aí dentro. A alegria que tu experimentarás virá a
confirmar quem realmente sou e o que sou capaz de fazer com
quem se chega a mim. Te amo e busco hoje uma aliança contigo.
Segura em minhas mãos e recebe a minha salvação.
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Queres te sentir limpo das impurezas? Queres conhecer a
verdade que tenho para te revelar? Separa, então, um tempo
para nós dois hoje, onde possamos ficar a sós e onde tu possas
falar livremente sobre o que vai no teu interior. É através de
uma conversa sincera entre amigos, entre mim e ti, que
conseguirás enxergar com clareza o que pensas, o que sentes, o
que gostarias de ser, dizer e fazer. É através do contato com a
minha palavra que conhecerás a verdade para tua vida. Estou te
chamando para estar na minha presença, receber o meu amor, o
meu perdão e a minha instrução. Instruir-te-ei e te ensinarei o
caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei
conselho. Vem a mim.

Queres te sentir um bem-aventurado e um escolhido? Queres
colocar teu coração em minhas mãos e aceitar o meu reino como
ele verdadeiramente é? Não olhes para o que está ao teu redor,
que te propõe facilidades demais para conseguires o crescimento
espiritual que almejas; tampouco dês ouvido aos que propõem
sacrifícios desmedidos para chegares até mim. Nenhum dos dois
caminhos é real. Apenas na humildade e na pureza de coração
encontrarás o meu trono. Lembra-te que vivi em carne assim
como tu, e conheço, mais do que ninguém, o coração dos
homens. Entretanto, vim da parte do meu Pai para ensiná-los a
maneira correta de se reconciliar com Ele. Queres te sentir um
bem-aventurado? Sê humilde, chora pela minha presença em ti;
sê manso, puro de coração e misericordioso com teus irmãos;
tem sede da minha justiça, deseja a paz e sê um pacificador;
sobretudo, sê forte para caminhar na minha verdade, mesmo que
isto te custe perseguições. Sou poderoso para te guardar de todo
o mal e te trazer a salvo para o meu reino. Gosto dos corajosos e
dos guerreiros, pois esses conhecerão verdadeiramente o meu
consolo, o meu amor e a minha justiça. A eles darei a paz. Vem
hoje a mim e participa do meu banquete.
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Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a
esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: ‘este é o caminho,
anda por ele’. Eu fiz teus pés para andarem nos meus retos
caminhos e te dei minha palavra como luz para te guiar na tua
jornada. Se tu te desviaste por caminhos errados, esta é a tua
chance. Volta para mim e eu endireitarei as tuas veredas. Nada é
difícil demais que eu não possa resolver. Entretanto, eu faço as
coisas junto contigo. Preciso de ti para me mostrar aos homens e
tu precisas de mim como Deus e Pai. As minhas leis, eu as
imprimi em teu coração, em coração de carne, não de pedra, para
que o meu amor fosse o ‘tempero’ delas. Deixa-me te tocar hoje
e eu reconstruirei tudo o que foi quebrado em tua vida. Te amo e
cuido de ti.
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Sei que tu tens lutado contra muitas coisas que te fazem sentir
pequeno e insignificante e te envergonham por mostrar tua falta
de controle em certas áreas da tua vida. É porque tu não tens
ainda a minha espada para te defender. A espada é a minha
palavra. Quero colocá-la na tua boca para que tu aprendas a te
defender das espadas afiadas do inimigo. Minha palavra
também é água de um inesgotável manancial que mata a sede.
É da mesma forma uma semente que, se plantada em solo fértil,
gerará grandes e exuberantes frutos. Vem hoje a mim, e não te
sintas rejeitado ou desprezado. Eu te perdoarei e te justificarei.
Tomarei a direção da tua vida e te farei um grande guerreiro
que maneja bem a palavra da verdade.

Tu tens grande valor para mim. Eu paguei um alto preço por ti.
Pensa hoje sobre o que te falo e tu começarás a entender o
porquê de estares onde estás. Tu não te sentes útil? Tu não sabes
por que vives? Sentes a rejeição dos homens? Pondera no que
acabo de te dizer, pois se morri por ti é porque tu tens um valor
inestimável para mim. Eu sou o teu braço forte e te levantarei do
monturo para te fazer assentar ao lado dos príncipes do meu
povo. Deixa de lado a força da carne e apóia-te no meu poder e
tu receberás a honra que tu tens buscado. Eu honro os que me
honram. Tu me honras quando me escolhes para ser teu Deus e
Senhor. Eu amo os que me amam e os que me procuram me
acham.
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“Um homem de posição perguntou-lhe: Bom Mestre, que farei
para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me
chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os
mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não
dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou
ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta: vende
tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus;
depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou
muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim
triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os
que têm riquezas! Porque é mais fácil passar um camelo pelo
fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E
os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo?
Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis
para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te
seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que
ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou
pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no
presente, muitas vezes mais e, no mundo por vir, a vida eterna”
(Lc 18: 18-30).
Tu que pensas possuir muitas riquezas: as riquezas interiores e
as materiais; tu que achas que elas te dão poder, sabedoria e
respeito dos teus semelhantes, ouve a minha voz e o meu
chamado hoje, te desafiando a abandonar as falsas aparências e
a provar o meu reino como ele é de verdade. Tu conhecerás o
que é o meu poder, a minha riqueza e a minha sabedoria, que
poderão te colocar acima de tudo o que tem te escravizado. Tu
já ouviste minha voz muitas vezes, entretanto, tens medo de
nunca mais possuíres o que tens no momento. Depende de onde

tu colocas a tua esperança e a tua segurança. Onde está o teu
tesouro, aí também estará o teu coração. Eu me agrado da
prosperidade dos meus servos, entretanto, isto ainda parece um
mistério para ti. Deixa-me abrir teus olhos e entrar no teu
coração. Eu te darei ousadia e te entregarei nas mãos o presente
mais precioso, que nem os mais ricos reis podem te dar: a vida
eterna. Toma tua decisão e segue-me.
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“Quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar?
O que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à falsidade,
nem jura dolosamente.
Este obterá do Senhor a sua bênção
e a justiça do Deus da sua salvação.
Tal é a geração dos que o buscam,
dos que buscam a face do Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória”.
(Sl 24: 3-7)

Queres subir ao meu monte santo? Medita na minha palavra e
abre as portas da tua mente para o meu entendimento, e os
portais eternos do teu coração para o meu amor e o meu perdão.
Na minha presença descobrirás a verdade para tua vida. Quero
seu teu único Senhor.

25
Sou eu que encho 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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Filha, eu tenho visto a tua luta e o teu cuidado para manter
intactos os teus limites das agressões e das ameaças externas.
Tu tens te fatigado nas tuas lutas pela preservação do teu
espaço, entretanto, venho hoje a ti para dizer que o que eu
tenho para te dar é infinitamente maior do que tudo o que tens
buscado. Dá-me a tua vida, dá-me o teu coração e todos os teus
sonhos e eu me responsabilizarei pela tua segurança, como
tenho feito com todas as minhas ovelhas até agora. Aquilo que
o Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém
pode arrebatar. Cuida, sim, da tua alma, mas debaixo da minha
orientação e do meu amor e tu não serás envergonhada. Não
temas mais a assolação nem o roubo; hoje eu te tomo para mim
e tu te sentirás eternamente segura.

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.
Eu sou Jesus e te chamo hoje a segurar na minha mão. Eu te
levarei a conhecer o amor que tu nunca conheceste e a realizar os
meus milagres na terra. Não temas, crê somente. O que tenho
para ti é resgate e restauração em todas as áreas da tua vida. Ao
me confessares como teu Senhor, meu Espírito virá e habitará
em teu espírito para nunca mais sair.
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Quero te fazer uma proposta que te levará a tomar uma grande
decisão em tua vida. Tenho te observado e sentido os desejos e
os sonhos do teu coração. Entrega-os em minhas mãos e eu os
modelarei para que fiquem de acordo com o meu querer. Por
hora, pensa em mim e na aliança que proponho entre mim e tua
alma, eternamente. Tu jamais te sentirás só e eu te conduzirei a
pastos verdejantes e a águas tranqüilas. Não temas, eu sou
contigo; não te deixarei nem te desampararei. Nenhuma
acusação virá mais sobre tua vida, pois meu sangue te justifica
de todo o pecado e te purifica de toda a injustiça. Vem a mim.
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Tu queres sentir-te respeitado e honrado? Queres te sentir
especial para mim? Então, mostra-me que és um guerreiro,
alguém que decide mudar completamente de atitude e assumir
responsabilidades. Mostra-me que tu és capaz de tomar uma
decisão importante que te levará a outros patamares espirituais
e revelará o caminho da salvação a todos os que estiverem ao
teu lado. Mostra-me que eu sou realmente importante para ti e
que meu sacrifício não foi por nada; foi para pagar o grande
preço pela tua valiosa alma. Tenho visto teus caminhos, as
encruzilhadas em que tu te estás e, muitas vezes, o teu desejo
de desistir de tudo. Olha para mim hoje e recebe a minha força
e o meu incentivo para caminhares de maneira ereta diante do
mundo. Varre da tua vida o pecado, as injustiças e as mentiras e
tu te sentirás amado, protegido e revigorado. Apenas os fortes
passam pelas provas; somente os guerreiros conseguem tomar
posse da sua Canaã. Tenho um lugar reservado para ti, onde
não mais serás escravo do inimigo, mas rei entre os meus reis.
Vem a mim e deixa-me te conduzir em triunfo.

Até hoje tu te perdeste e nunca foste capaz de compreender o
que aconteceu comigo naquela cruz. É porque tu ainda não tens
o meu Espírito dentro de ti, pois nunca me confessaste como teu
Senhor. Em mim não há morte nem dúvidas, apenas vida e
ressurreição. Queres nascer de novo? Queres conhecer por que
paguei um preço tão alto por ti? Queres ser liberto do mal que te
tenta? Queres voar livremente como os pássaros? Então, deixame abrir teus olhos e colocar no teu coração a compreensão
verdadeira de quem sou e de quem tu tanto necessitas para
continuar a jornada. Tu entenderás muitas coisas, e saberás que
tudo o que está acontecendo à tua volta sou eu movendo a teu
favor para que tu venhas a mim, a fim de encontrares a
libertação. Entrega-me todo o teu ser e eu te farei ver a luz.
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Não permitas que as palavras mentirosas de outros e as
fraquezas da tua carne te envergonhem e tirem de ti o contato
com o meu amor. Tudo o que tu passas terá um fim, quando tu
aprenderes a te banhar nas águas da minha palavra que traz
proteção à tua alma e cura das tuas feridas. Sei que tu tens te
defrontado com barreiras que parecem intransponíveis, pois te
sentes só e impotente. Entretanto, não desistas, segura firme em
minhas mãos e sentirás todas as impurezas sendo lavadas e
deixando para sempre o teu ser. Não tenhas mais medo de te
contaminares com as sujeiras do mundo. A força do meu
Espírito em ti é a tua barreira de proteção. Aceita-me como teu
Senhor e Salvador e nada nem ninguém te arrebatará das
minhas mãos.

Tu tens ouvido o meu chamado, já estiveste em uma igreja, mas
o medo e o preconceito te fizeram recuar. O meu reino é
diferente de tudo o que tu antes conheceste. Não olhes para
homens, e sim para mim. Quando minha boca falar, meu Espírito
testificará em teu coração a veracidade das minhas palavras, e tu
não serás enganado, mas receberás o entendimento que
necessitas para caminhar e ter uma nova vida. Não permitas que
preconceitos humanos ou religiosidades te impeçam de chegar
ao meu trono; tampouco fiques atrás da cerca olhando de longe
tua terra prometida. Toma hoje a tua decisão; há muito trabalho a
ser feito e cada segundo da tua existência é um momento de
eternidade que coloco à tua disposição para conheceres mais do
meu Espírito. Não dependas da opinião dos outros para te
tornares meu filho. Esta é uma decisão pessoal, a qual todos os
homens terão que tomar um dia. Não te importes com a rejeição
dos teus amigos; eles também virão a mim, mais cedo ou mais
tarde, por causa do teu testemunho de vida. Tu és ovelha do meu
pasto. Eu te chamo.
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Não chores, pois não te fiz para o cativeiro, mas para galgar os
lugares altos da honra e da vitória como faço com todos os
meus filhos. Tão somente dispõe-te a deixar as amarras do
pecado e da indecisão que te fazem prisioneira e não te
permitem caminhar na minha verdade. Estende-me teus braços
hoje eu te resgatarei de toda paralisia e de toda acusação. Vem
a mim, pois eu te digo: Filha, os teus pecados estão perdoados,
tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal.

Tu queres ser cuidado como uma ovelha por um pastor
cuidadoso e fiel? Tu queres ser guiado para não caíres mais nos
barrancos da vida que já te machucaram tanto? Então, faz a tua
escolha hoje. Levanta-te do meio da multidão e clama a mim
para seres meu discípulo. Esse é o meu projeto para ti há muito
tempo. Tenho apenas esperado pela tua resposta, até que tu
entendas os sinais que venho te dando e as oportunidades
colocadas no teu caminho para que tu percebas que és meu. Não
fujas mais do meu chamado, não temas perder o que para ti é
precioso e deixa o egoísmo que tem te impedido de conhecer a
verdadeira prosperidade. Preparei teu coração para liberar o meu
amor, mas tu tens receio de ser machucado e de ver esgotado o
teu reservatório. Não te preocupes com isso. Sabe hoje que o
meu amor é derramado no teu espírito pelo Espírito Santo, o
Consolador, que envio a ti. Entretanto, Ele só poderá fazer
morada permanente no teu coração quando decidires ser meu
filho. Espero pela tua decisão, mas não demores mais; há muito
trabalho a ser feito. Te amo e cuido de ti.
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Filho, tu já tens ouvido o meu chamado há muito tempo e
recebido sinais da minha parte através das situações que ocorrem
em tua vida, te obrigando a tomar um posicionamento contra o
mal que te tenta. Até quando desejarás sofrer? Até quando
relutarás no teu espírito em me declarar como teu Salvador?
Diante de mim se dobrará todo joelho e toda a língua me
confessará como Senhor. Ouve hoje meu chamado e aí, sim, tu
sentirás a paz que buscas e as respostas que tens procurado para
os conflitos existenciais que invadem tua alma. Fecha teus
ouvidos às vozes enganadoras e abre o teu coração para a minha
verdade. Vem a mim, eu te farei um pescador de homens.
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Onde há o meu Espírito há liberdade. Eu tenho uma proposta
nova a te fazer para que tu conheças a minha verdadeira
imagem, não mais a deformação e a distorção que o maligno
implantou em ti. Por isso, dispõe-te a largar completamente o
passado e tudo o que outrora conheceste para que, diante do
meu trono, tu comeces a ouvir a minha voz e saber que o meu
ensino é puro, simples e verdadeiro e nada vai poder removê-lo
de um coração humilde que crê em mim; basta apenas a tua
entrega incondicional pela fé e o meu Espírito te consolará das
aflições por que tens passado e das afrontas que tens ouvido.
Eu tudo sondo e tudo conheço; da sinceridade do coração me
agrado, por isso tenho te chamado a estar na minha presença e
me buscar. Tu tens sentido isto em teu coração, mas não
acreditas que é a minha voz que fala. Pára neste momento onde
estás, aquieta a tua alma e sabe que sou Deus e faço juízo e
justiça na terra. Os que vêm a mim, jamais os lançarei fora.

Filha, vem a mim e eu te mostrarei o meu poder de transformar
tua vida em tudo aquilo que tu tens desejado uma mudança e um
resgate. Lembra-te que sem mim nada podeis fazer. Não te
rebeles contra a minha vontade, pois sem me obedecer, tu não
conseguirás ter vitória em nada que te dispuseres a realizar. Eu
sou tua luz e tua salvação. Busca-me e me acharás, quando me
buscares de todo o teu coração. Eu sei que pensamentos tenho a
teu respeito; pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim
que desejas. Lança fora a ansiedade e as falsas necessidades;
lança fora a rebeldia e os preconceitos que te impedem de ouvir
minha voz e receber minha libertação. Tu és minha, mas só terás
consciência disto quando me receberes em teu coração como
único Senhor e Salvador. Estou te estendendo minhas mãos hoje
para que tu as segures e recebas a vida eterna.
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Estou esperando pelo teu pedido de socorro para poder agir
poderosamente em tua vida, por isso, deixa de lado a
independência da tua carne, que até hoje só te colocou em
dificuldades. Tu sabes que necessitas de ajuda e eu te ofereço a
minha mão poderosa para te segurar e te ajudar a caminhar em
segurança na terra por todas as situações que tiveres de passar.
Tu tens procurado ajuda em lugares errados e começas a sentir
a frustração de não mais ter ninguém em quem confiar. Só eu
conheço teu coração e estou disposto a te ajudar em tudo o que
necessitares. Eu sou teu braço forte. Entrega a tua vida a mim
na certeza de que jamais te lançarei fora e tu receberás o poder
ser feito meu filho. Responde sim a mim e verás o que é ser
livre.

Tu só te sentirás livre de jugos e cativeiros quando me deixares
fazer parte da tua vida e dos teus projetos. Sei que tu tens
sonhos, mas desejo modelá-los para que estejam em sintonia
perfeita com a minha vontade, pois quando eles estão em minhas
mãos adquirem um novo colorido e uma nova força. Não chores
por aquilo que não tem valor. Se eu tenho tirado algo de sua vida
é porque já não serve mais para ti. O que tu tens passado é uma
maneira de te trazer a mim e te dar a minha paternidade. Pára,
hoje, onde tu estás e eleva teus pensamentos a mim. Se tu creres
que o meu sacrifício na cruz foi para salvar a tua alma e te livrar
do fogo eterno, vem a mim, declara-me como teu único Senhor e
Salvador e tu jamais conhecerás a morte; pelo contrário, tu te
sentirás uma nova criatura. Tu receberás a minha certidão de
paternidade sobre tua vida e saberás que estás sendo guiado por
um pai maior e melhor. Eu te protejo e te livro de todos os
ataques e provejo a força e a autoridade para lutares e venceres.
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Filha, tenho grandes planos para a tua vida, por isso venho hoje
te fazer ouvir a minha voz. Ela será clara ao teu coração e tu
não mais titubearás nas tuas escolhas como tu tens feito até
agora. A escolha mais importante é a que coloco diante de ti
mais uma vez, pois todas as outras dependerão dela. Eu te
escolhi para ser minha pacificadora na terra, nos lugares onde
há separação e contenda, entretanto, tu só poderás desempenhar
com sucesso esta missão no momento em que decidires me
entregar a tua vida. Quero ser teu Senhor e Pai, teu Mestre e
Salvador, teu amigo e companheiro. Tu és importante para
mim. Eu conheço o dom que coloquei em teu coração e sei que
chegou o tempo de ele ser despertado e usado pelo meu
Espírito. Não te recuses a usá-lo, pois com ele eu te colocarei
nas alturas que costumo colocar meus reis e meus filhos.
Responde positivamente ao meu chamado e tu conhecerás o
que é realização.

As águas parecem profundas e revoltas à tua volta? Pára neste
momento e medita em quantas vezes tenho tentado falar contigo
buscando a tua salvação, a tua cura e a tua libertação. Tu entraste
muitas vezes em outros barcos, pois tiveste curiosidade de viajar
por diversos lugares, mas eles não te levaram a parte alguma e só
trouxeram inquietação à tua alma. Por isso, clama hoje a mim e
eu te ouvirei, estenderei minhas mãos em teu socorro e acalmarei
a fúria das tempestades que tu tens enfrentado. A única coisa que
peço de ti é a fidelidade e a obediência, para que não mais sejas
engolida pelas ondas da morte. O orgulho e a rebeldia só te
afastam de mim. Arrepende-te e volta teu olhar e teu coração a
mim. Muda tuas atitudes e assume o compromisso definitivo
comigo e tu, então, conhecerás a paz.
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Filha, sei que tu tens lutado para preservar tuas emoções das
afrontas e das humilhações que tens vivido, mas não turbes teu
coração com aquilo que não tem valor ou que não leva à
salvação. Busca o teu equilíbrio em mim e tu verás que já não é
mais necessário gastar tuas posses com especialistas, medicações
ou com falsos ensinamentos que te levam a trocar tuas trevas
interiores por outras piores. Tu tens olhado para muitas soluções
mirabolantes que te oferecem, mas tens visto que nenhuma delas
é real. A primeira coisa que tu tens a fazer é parar de esperar por
respostas fáceis e rápidas, pois são mentiras que te dão uma falsa
esperança e mais tarde te levarão à frustração. A cura da tua
alma, só eu posso fazer e a farei lenta e gradualmente, no meu
tempo, pois as obras que faço, eu as faço com precisão,
modelando-as com todo o cuidado e transformando-as em vasos
de honra para a minha glória e louvor. Eu sou o oleiro e tu o
barro. Lembra-te que fiz o mundo em sete dias para que meu
trabalho fosse perfeito. Deixa de lado as ansiedades e o orgulho
que impedem teus ouvidos de ouvir a minha voz. Quem anda
debaixo do meu tempo não sofre, mas descobre que ele é fator
essencial de aprendizado e experiência. Portanto, aquieta-te e
sabe que sou Deus. Tudo o que determino, faço, e o teu tempo é
me receber como teu único e Senhor e Salvador. Quando fizeres
isso, eu soltarei as âncoras da tua embarcação e uma nova
viagem começará para ti.
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Filha minha, eis que hoje te proponho uma nova vida para que
tu possas recomeçar teu caminho debaixo de outros valores.
Pensa onde tu perdeste a inocência, a pureza e deixaste de ouvir
minha voz e eu te resgatarei e farei de ti uma testemunha do
meu poder na terra. Eu te fiz para a santidade e para a verdade,
portanto, deixa de lado tudo o que tens feito até aqui e recebeme em teu coração integralmente. Meu Espírito ressuscitará em
ti os meus sonhos e remodelará os teus para que tu possas ser
uma vencedora. Nada é grande demais que eu não possa te dar
se tu permaneceres no centro do meu querer e da minha
vontade. Tu és minha, mas ainda não decidiste assumir teu
chamado. Pára onde tu estás e toma a decisão correta de
andares nos meus caminhos. Não posso compactuar com o
pecado, por isso tu pareces não sentir minha bênção sobre ti.
Ao me declarares como teu único Senhor e Salvador, meu
Espírito virá fazer morada em teu espírito e receberás de mim
uma nova vida.

Filho meu, se desejas a verdadeira vida e ver ressuscitado em ti o
amor que um dia sentiste e, volta aos meus caminhos e eu te
reconduzirei ao manancial inesgotável de vida que flui do meu
trono. Sei que tu tens lutado para reconquistar o que perdeste,
mas lembra-te que sem mim nada podes fazer. Busca-me de todo
o teu coração, reata tua aliança comigo e eu te mostrarei que tu
és mais que vencedor. O dom é irrevogável. Mesmo que pareça
ter sido roubado de ti, clama a mim e eu te ensinarei como
reavivá-lo. Nada pode te separar de mim. Confessa-me como teu
único Senhor e Salvador e firma-te nesta aliança até o final da
tua vida. Jamais te deixarei nem te desampararei.
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Meu reino é lugar de paz, onde minha luz brilha eternamente
sobre todos aqueles que me recebem com Senhor e Pai. Tenho
te chamado a participar da minha mesa farta, onde não apenas
terás o sustento que necessitas, como também receberás o
poder de ser chamado meu filho, exercendo a autoridade sobre
todo o mal. Na minha presença encontrarás consolo e conforto
e descobrirás a ousadia que necessitas para realizar o meu
projeto na terra. Não titubeies, não encontres desculpas para
fugir à minha escolha. Tenho o melhor reservado para ti.
Deixa-me entrar em tua alma e não mais sentirás solidão nem
medos. Estarei contigo todos os dias da tua vida.

Com quem tu desejas aprender as verdades da vida e as coisas do
Espírito? Sabe que só em mim tu encontrarás as respostas que
tens buscado. Entretanto, deixa de lado a agitação e a ansiedade,
pois elas te impedem de ouvir a minha voz dentro do teu
coração. Já te chamei muitas vezes, já tentei falar contigo, mas tu
ainda dás muito valor às solicitações mundanas que só te fazem
pensar em produtividade. No meu reino as coisas são diferentes.
Não há importância na quantidade, mas na qualidade, pois da
mesma maneira que me doei inteiramente por ti, desejo tua
dedicação exclusiva. Meu Espírito sente ciúmes de ti e não te
dividirá com falsos deuses. Reconhece a carência da tua alma e
admite que só eu posso preenchê-la e tu descobrirás o que tenho
para ti. Aceita-me em tua vida e tudo será diferente.

47

48

Filho, eu te escolhi antes de tu nasceres para seres meu e
levares meu nome a todas as nações. Entretanto, tu tens
titubeado na tua escolha espiritual por medo de perderes o que
é valioso para o mundo. Não permitas que as mentiras e as
confusões te envolvam. Só eu sei que pensamentos tenho a teu
respeito; pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim
que desejas. Primeiro, faze uma aliança comigo de me aceitares
como Senhor e Salvador da tua vida e eu te ensinarei a ser um
verdadeiro guerreiro. Tu tens guerreado da maneira errada, por
isso tens perdido as batalhas. Eu sou teu Pai, Pastor e Senhor e
somente a mim tu obedecerás. Toma tua decisão agora, pois
tenho grandes planos para ti.

Filha, tenho um lugar esperando por ti junto ao meu coração,
onde as mesquinharias da carne não terão mais poder de atrasar
o teu caminhar, nem as ameaças do inimigo voltarão a te tocar.
Ergue tua cabeça e olha o que coloco diante de ti. É a imensidão
do meu Espírito que vem suprir todas as tuas necessidades,
revelando à tua alma os verdadeiros motivos de eu ter te
colocado onde estás. Não temas; apenas toma a decisão
primordial da tua vida que é me reconhecer como teu Senhor. As
demais coisas se encaixarão perfeitamente e tu verás que
caminhar ao meu lado, mais do que vencer dificuldades, é viver
a plenitude do meu amor.
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Por que temes tanto a miséria e a fome que te esqueces do meu
poder? Sei que tu passaste por momentos difíceis, entretanto,
não fui eu que te sustentei? Por isso, muda o rumo da tua
existência, entregando-me todas as áreas da tua vida sem medo,
pois os ensinamentos que te darei te levarão ao conhecimento da
minha palavra e a provar a minha glória sobre ti. Mais do que te
socorrer, quero te revelar os mistérios do meu reino para que tu
tenhas autoridade sobre todas as coisas que já tentaram te
impedir de receber a salvação e a cura. Vem hoje a mim e firmate em minhas mãos. Meu consolo e minha segurança jamais se
apartarão de ti.
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Eu sou aquele que te enche com a minha presença e estanca as
hemorragias das feridas feitas pelo inimigo em tua vida. O que
peço de ti é apenas um tempo para estares na minha presença,
pois hoje tenho uma proposta a te fazer: queres ser curado?
Queres ter solução para os problemas que te cercam? Declarame como teu Senhor, e o sangue que eu verti na cruz virá sobre
ti fechando as brechas deixadas pelo pecado. Pensa no que te
digo e sê livre. Tenho muito a te restituir.

Se tu queres conhecer a verdade, se tu queres saber quem tu és e
quem eu sou, olha para mim e recebe, hoje, a minha revelação.
Tu és chamado para seres ovelha do meu pasto. Não há outro
Deus além de mim e não há outro em quem tu possas te apoiar.
Serei contigo até o final dos tempos e jamais te abandonarei
aonde tu fores. Vem a mim, entrega-me tua vida e eu te
carregarei em meus braços quando o fardo for grande demais
para ti. Quero fazer de ti um vencedor e uma ovelha do meu
rebanho.
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Tu tens esgotado as tuas forças com algo que não te traz
felicidade nem realização? Então pára e pensa: talvez seja
porque eu não estou no teu barco e tu não tens mais força para
remar sozinho. Hoje, eu te chamo a subir no meu barco. Eu te
levarei a águas completamente novas e férteis e tu descobrirás
tesouros que jamais pensaste existir. Estende-me a tua mão e
larga o teu passado. Busca o novo e sê meu filho. Então, tu
descobrirás a verdade do projeto que tenho para ti.

Tu queres saber o quanto te amo? Sabes o que fiz na cruz pela
tua vida? Busca a minha presença através da minha palavra. Tu
já abriste a bíblia uma vez, mas para ti ela pareceu um livro
fechado onde as letras nada significaram. Era porque não tinha
chegado o tempo de ouvires o meu chamado. Hoje, porém,
chegou o teu dia de ouvires a minha voz te chamando para ser
uma ovelha do meu grande rebanho. Eu estarei ao teu lado para
te ensinar e instruir e tu jamais sentirás o desamparo. Não
resistas à minha voz, nem endureças o teu coração, pois neste
momento uma grande oportunidade se abre para a tua vida. Eu
sou a porta e quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará
pastagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
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Eu sou tua torre forte onde podes te abrigar das investidas e das
acusações sobre a tua vida, entretanto, estou hoje te fazendo
uma proposta de libertação definitiva de tudo aquilo que pesa
contra ti. Sabe que vim ao mundo para remover todo o pecado e
toda a maldição decorrente dele; basta que tu me declares como
Senhor e Salvador para conseguires um advogado no céu, que
te livrará de toda a condenação e te dará vitória em todas as
tuas causas. Lembra o que tens feito e que desagrada o meu
coração. Se tu não consegues, pensa nas vezes em que a tristeza
invadiu o teu ser e o remorso remoeu a tua alma ao agires
precipitadamente sem me consultar. Aí tu terás a revelação de
onde caíste e necessitas do meu perdão, da minha cura e da
minha libertação. Todas as coisas são lícitas, entretanto, nem
todas elas te convêm, pois vão contra a natureza divina em ti.
Vem, hoje, ao meu altar. Estou te esperando, não para te
condenar, mas para te livrar do fogo eterno.

Tu ainda não me conheces nem imaginas o que significa a minha
unção, mas fica sabendo que é o poder do meu Espírito liberado
para quebrar todo o jugo que pesa sobre teu ombro por causa do
pecado de idolatria. Larga os falsos deuses que te cercam e tu
verás que maior é o que está em ti do que o que está no mundo.
Eu não te fiz para o cativeiro, mas para a liberdade. Se quiseres
ser livre, entrega-me tua vida e confessa-me como teu único
Senhor e Salvador e tu conhecerás o novo nascimento.
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A minha palavra diz: “bem-aventurados os pacificadores, porque
serão chamados filhos de Deus”. Tu tens te incomodado com a
falta de amor e solidariedade à tua volta? Tens chorado por uma
mudança radical nos teus relacionamentos? Tens desejado a paz
na tua vida? Sabe que este é também o meu desejo para ti, por
isso eu venho te dizer que isso é possível, desde que tu tomes
uma decisão espiritual definitiva. Muitos falam de amor, muitos
pregam em meu nome, porém, não têm a marca do meu sangue
sobre si, pois não assumem o compromisso de fidelidade, que é
viver a minha palavra pelo resto de suas vidas. Confessa-me
como teu único Senhor e Salvador, larga tudo o mais que te
cerca e eu te farei começar tudo de novo, transformando-te num
pacificador. Não temas, crê somente. Eu sou o teu Deus, e o meu
Espírito quer fazer morada definitiva em ti.
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Filha, não temas se te parece difícil a jornada e grandes os
gigantes que tu tens que derrubar. Se fores forte e tomares a
decisão correta em relação a mim, tudo o que era torto se
endireitará, pois eu te revelarei as estratégias verdadeiras para
colocar todos os obstáculos debaixo dos teus pés. Eu sou o
único Senhor e tu és ovelha do meu rebanho. Tu tens ouvido a
minha voz, mas temes tomar uma posição em relação às coisas
com que te comprometeste. Sabe, hoje, que a minha força é
maior para libertar todos aqueles que me buscam em espírito e
em verdade e assumem a filiação divina que lhes é dada. Toma
a tua posição, se quiseres vencer realmente, e as demais coisas
eu farei, a fim de que conheças o meu amor por ti e o meu
poder em tua vida.

O que eu mais desejo é te ter em meus braços e te carregar como
filho, removendo de ti as dores causadas pelos teus pecados. Não
temas te aproximares de mim, pois o que almejo é a tua
restauração. Não mais te sentirás sozinho e isolado, repelido da
minha presença. Hoje, se me buscares de todo o teu coração, eu
te trarei ao meu reino onde trocarei tuas vestes de pranto por
vestes de louvor e tirarei de ti o espírito angustiado, restaurando
em teu ser o meu espírito de alegria. Não te demores. Chegou a
tua vez e a tua hora de seres limpo e justificado. Eu te chamo a
ser meu filho.
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O meu sol brilhará eternamente sobre a tua vida quando
decidires largar o velho e o conhecido e te voltares a mim em
busca da verdadeira luz do entendimento. Eu te digo hoje: sai
da aldeia do passado, das vivências ruins, das mágoas, das
feridas, das contendas e das vontades pecaminosas da carne e
vem comigo para uma nova terra onde tudo o que desejares
será possível. Tu serás instrumento santo para abrires os olhos
aos cegos, para dar a minha vida aos mortos de espírito,
endireitar caminhos tortuosos e reparar as brechas nos muros da
alma de todos aqueles que foram atingidos pela destruição. Tu
entenderás a minha palavra e ela será viva para ti, brotará dos
teus lábios como águas que não podem ser detidas e fluirão
como um manancial inesgotável capaz de matar a sede de
muitos. Meu projeto parece grande para ti? Pois, então, toma a
tua decisão de me pertencer inteiramente; há muito trabalho a
ser feito.

Filha, muitas vezes tu te ressentes por não estar sendo retribuída,
entretanto, será que tu tens semeado de acordo com o meu querer
e vontade, liberando as sementes, ao invés de querer arrancá-las
de volta desejando ver os frutos? Pensa, hoje, que pessoas não
são dinheiro que podem ser manipuladas como uma conta
poupança, da qual se pode sacar depois. Se o amor verdadeiro
faltar na tua semeadura, nada vais colher. Se tu tens carências
mal supridas e feridas interiores mal resolvidas, deixa de lado as
razões da tua carne e coloca-te na minha dependência e eu te
ensinarei a amar com o meu amor, sem jugos, fardos ou
manipulações. Quando a semente do amor é sadia, ela não
morre, mas brota abundantemente. Se não tens retorno na tua
plantação, pode ser porque a semente é doente, não tem
condições de germinar pelas ervas daninhas da mágoa, do
ressentimento, da amargura, do rancor, do ódio, do egoísmo, da
maledicência e da inveja. Deixa-me tratar a terra do teu coração.
Aceita-me como teu único Senhor e Salvador e tu nunca mais
verás a morte, nem na tua alma, nem no teu trabalho.
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Hoje, quando ouvires a minha voz, não endureças o teu
coração, pois tu sabes o quanto tens necessitado de socorro e
resgate. Tu já tens ouvido muitas e muitas vezes o meu
chamado, entretanto, sempre encontras uma desculpa para não
assumires um compromisso verdadeiro comigo. Até quando
desejarás sofrer? Até quando terei que esperar pela tua
resposta? Sabe que, várias vezes, no passado, muitos filhos
meus deixaram de receber bênçãos por causa da rebeldia e
morreram devido ao seu pecado. Não abandones as chances
que tenho colocado diante de ti, pois tu não sabes o dia de
amanhã. Eu a tudo governo e domino, mas também sei tratar
com os filhos que não dão valor à minha salvação. Dispõe-te e
toma tua decisão hoje. Estou esperando por ti. Não me
provoques à ira.

Busca-me com todo o teu ser e eu me darei a conhecer de uma
maneira que nunca pensaste acontecer contigo. Tu não me
conheces verdadeiramente, pois ainda tens dentro de ti muitas
idéias erradas sobre quem é o teu Deus. Mas lembra-te que
apenas um tem o poder de te dar a vida eterna e a chance de
recomeçares tudo de novo. Tenho ouvido o clamor oculto do teu
coração, entretanto, o meu desejo para ti é muito maior do que
apenas ouvir teus gemidos; é falar contigo todos os dias como
um pai com o filho a quem quer bem. Meu Espírito será
derramado sobre tua alma e tua boca será um instrumento para
mostrar a minha glória e o meu poder libertador na terra.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, pois estarei
ao teu lado durante toda a tua jornada. Basta que tu me declares
como teu único Senhor e te submetas ao meu tratamento e à
minha orientação. Não mais temerás a morte, pelo contrário,
serás mais um herdeiro da vida eterna que delego aos meus
amados.
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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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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.

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.

Epílogo
Espero que você tenha se encontrado com Jesus em
algumas dessas mensagens, entendido o valor da salvação da
sua alma e o preço que foi pago por ela. Caminhar com o
Senhor muitas vezes não é fácil, pois requer entrega,
autonegação, disposição de servir e de amar a Deus e ao
próximo. Mais do que isso, exige de nós uma fé e uma
perseverança inabaláveis, pois até pensamos em desistir do
reino de Deus quando a guerra contra o mal parece nos levar ao
nosso limite espiritual, emocional e físico. Todavia, Jesus nos
disse que a porta seria estreita, ou seja, que não seria tão fácil
como muitos pensam, pelo fato de que não adianta nada nos
entregarmos a Ele pela metade, nem enganar a nós mesmos,
achando que só vão acontecer coisas boas na nossa vida. Por
outro lado, o evangelho também não é um constante ‘vale de
lágrimas’. Ao mesmo tempo em que nos treina como
guerreiros, nos ensinando a ter responsabilidade para
conquistar nossas bênçãos, nos dá o grande privilégio de
entrarmos livremente no trono de Deus para pedirmos o que
estamos necessitando, tendo a certeza de que seremos
respondidos. A palavra de Deus é a nossa força e a nossa defesa
contra as coisas invisíveis que os seres humanos carnais não
conseguem entender, isto é, aqueles que só se preocupam com
o que podem ver, sentir e pegar. Como filhos, temos, não
apenas a proteção do nosso Pai celestial, mas também ‘o
crachá’ de Seus embaixadores aqui na terra, pelo poder que nos
é delegado por Ele na pessoa do Espírito Santo para
realizarmos os mesmos milagres que Jesus fez. Acima de todas
as coisas, ganhamos a vida eterna, ao invés de ficarmos
afastados Dele por toda a eternidade. Por isso, não prorrogue
essa escolha na sua vida. Ela é a mais importante que um ser
humano pode fazer e é individual e intransferível, já que

depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Que Deus o
abençoe e lhe dê as respostas que você precisa para fazer uma
escolha consciente neste sentido.
Que a paz do Senhor te faça ver o verdadeiro evangelho de
Cristo sob o ponto de vista de um filho de Deus, lendo a bíblia e
recebendo Sua revelação por si mesmo, livre da religiosidade
humana e da idolatria que assumem ares de santidade e de
verdade. O tempo que temos é precioso e não pode ser
desperdiçado. Acorde para a VIDA.
Amo você em Jesus.

