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Eis um livro para o peregrino de hoje. 
Nunca o mundo viu o que está presenciando na atualidade, nesta 

época de super-requintada tecnologia e acelerado avanço da ciência. 
O cristão do tempo de Bunyan atravessou a Feira da Vaidade. O 

Cristão de hoje, vive dentro dela, sem poder isolar-se. Ela o envolve, 
mansamente, por todos os lados, da manhã à noite, com o arminho (a 
alvura, brancura) e o acetinado (a delicadeza, macio e lustruoso como o 
cetim) dos seus chamarises (atrativos, engodos); com as atrações mais 
coloridas de suas ofertas; com os tons suaves de suas promessas  
fictícias, ou então com o repúdio ostensivo ou dissimulado dos padrões 
morais e com os apelos violentos à licenciosidade (libertinagem) e ao 
desregramento. 

O cristão moderno, por isto, deve manter-se vigilante contra 
inimigos solertes (astutos) e implacáveis. Para tanto, tem necessidade de 
munir-se (abastecer-se de munições) com as poderosas armas da oração 
e da Palavra. Faz-se mister que o Espírito Santo de Deus o possua, 
imunizando-o contra as enfermidades contagiosas e fatais, oriundas de 
uma época a mais corrompida. 

Finalmente, o servo de Deus, o viajor (perefrino, viajante) em 
demanda à Cidade Santa, precisa da convicção que tiveram os três 
homens da Babilônia dentro da fornalha ardente: A PRESENÇA DO 
QUARTO HOMEM com eles, para que um fio de cabelo, sequer, não se 
queime. 

É dentro das labaredas deste século que convém ao servo fiel 
aceitar, como a planta ressequida aceita o orvalho, as Palavras do 
Senhor: 

 
“PREPARAREI UM NOVO E PROFUNDO LUGAR DENTRO 

DE TI ONDE FAREI UMA OBRA COM AS MINHAS PRÓPRIAS 
MÃOS, PRODUZINDO UM TESOURO FEITO POR MIM!” 
(Cap.  140) 

 
O peregrino de hoje – jogado na cova dos leões, – tem o 

privilégio de ouvir: 
 
“NÃO TEMAS! NUNCA HOUVE UM LUGAR POR ONDE 

ANDES QUE EU NÃO TENHA ANDADO ANTES!” (Cap. 84) 
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Vale a pena ler a mensagem estipulada para cada dia, neste 

precioso livro de Mrs. Frances Roberts, crente batista radicada (iniciada) 
na Califórnia, o segundo vertido (trazido, contexto: traduzido) para a 
língua portuguesa. 

Na “VIAJEM DO OUTRO CRISTÃO” o leitor encontrará a 
mensagem apropriada para a sua vida. Por muitas vezes o Senhor há de 
falar-lhe através das preciosas comunicações que este livro traz, com 
aquela voz inconfundível de Bom Pastor: 

 
“SE ME DERES O TEU TEMPO, EU O ENCHEREI, TODO 

ELE, DE VALORES ETERNOS”. (Cap. 81) 
 
Experimenta oferecer ao Senhor uma parcela do teu tempo e 

provarás a veracidade do que Ele te diz. 
É precisamente O SENHOR JESUS CRISTO, exclusivamente 

ELE, quem poderá dizer-te, e ninguém mais: 
 
“TENS ESTADO COMO A PLANTINHA VERDE. AGORA 

QUERO QUE BROTEM FLORES NA TUA VIDA!” (cap. 79) 
 
Caminha firme, cristão do século XX! 
Estás de viajem, apressa-te. 
Tens, diante dos olhos, a ESTRELA DA MANHÃ 
Não a percas de vista 
Ela indica o amanhecer do NOVO DIA. 
Não te ofusque a Feira da Vaidade. 
Aquele que prometeu guardar-te, não cochila, nem por um 
segundo sequer. 
Não te importem as fornalhas, nem as covas de leões, nem 

gigantes, nem os abismos. 
O BOM PASTOR É PODEROSO, acima de todas as forças mais 

poderosas do mal, pois enquanto estas caminham para a destruição, 
Aquele te leva, nos braços, para a NOVA JERUSALÉM, onde “não 
haverá noite!” 

 
Stela Dubois 
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SERENIDADE E VITALIDADE 
 
Que as nossas almas encontrem o refrigério à margem das águas 

mui tranqüilas. No torvelhinho (turbilhão) da vida material o corpo se 
fatiga e somente o repouso do sono não poderá aliviá-lo. É na solidão 
que nasce a serenidade; e é na serenidade que nasce a vitalidade, capaz 
de enfrentar as exigências da vida em todas as esferas do cotidiano. 

As influências divinas são comunicadas ao homem enquanto ele 
adora a seu Deus. Nada incapacita mais a alma contra as tensões da vida 
do que negligenciar esta ocupação, ao mesmo tempo solene e gloriosa. 
Reservar as primeiras horas do dia e empregá-las na comunhão com Ele, 
dá dinamismo às células da vida espiritual e cria a capacidade de vencer 
as exigências do inesperado. 

Muitas crises têm perdido a sua atuação quando enfrentadas por 
uma pessoa que adquiriu calma e tranqüilidade no começo do dia. 

Davi chamou o Senhor de seu PASTOR, porque aprendeu o 
segredo de segui-lo. Nenhum caminho é áspero demais, porque ELE o 
palmilhou (percorreu a pé) primeiro. Nenhum lugar é solitário na Sua 
companhia. E assim viajamos... não na suficiência própria nem na 
sabedoria do mundo, porém pelas veredas que ELE indica. Então 
estaremos seguros de que não perderemos o rumo, e ainda teremos o 
conforto de que nunca estaremos a caminhar sozinhos. 

 
 

Pastor Bendito, guarda-nos e preserva-nos. 
Que a Tua sabedoria nos oriente. 
Nas fontes da paciência e da graça, 
faz-nos permanecer. 
Nós Te adoramos, Salvador Amado. 
Que nunca nos afastemos do Teu lado. 
As nossas almas disciplina, 
e os nossos corações afina (ajustar para ter tons musicais) 
para o TEU LOUVOR! 
 

Frances J. Roberts 
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LEONARD H. JOHNSTON, 
QUE ME LEVOU A CRISTO EM TENA IDADE, E 

CUJA VIDA SANTA CRIOU UM CLIMA 
ONDE ERA NATURAL CONHECER E 

AMAR A DEUS 
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1 ORIENTAÇÃO DA ALMA – Não é pela energia humana que 
entras no Meu Reino. É pela resignação firme nas provações e nas 
lutas que Eu te ensino caminhos novos e te guio por eles. 

Meu coração é santuário, e enquanto oras Eu te conduzo a 
uma unidade Comigo para o verdadeiro sentido da adoração. Este 
é um lugar santo e o pecado deve ser retirado antes de penetrares 
nele com alegria. Não tentes chegar a esse recinto sagrado, sem 
humilhar-te, afastando de ti o amor próprio e o egoísmo. 

Tenho muito trabalho a ser feito, mas não posso usar 
nenhuma vida que não esteja completamente entregue a Mim 
numa total submissão. A orientação da alma deve estar 
centralizada em Mim. Se estiveres fora desse equilíbrio e firmado 
na tua vontade, estás facilitado a tua destruição e a perdição dos 
outros. Eis porque não deves entrar, pelo teu próprio esforço, num 
serviço por Mim planejado. Essa atitude impulsiva conduzirá ao 
desastre e à confusão. Salmo 37:1-5 
 
2 CONSAGRA-TE – Sê obediente à pequena voz interior. Ela te 
chama à parte e conduz a tua alma à devoção. Ela te dá direção, 
porém antes de tudo, – e de maior importância, – ela revigorará e 
iluminará o teu espírito, enchendo-te do Amor divino. 

Estou no meio de ti, habitando dentro do teu ser. Não Me 
busques fora, em qualquer outra parte, senão no íntimo do teu 
coração. Passei a habitar ali, atendendo ao teu convite. Não Me 
deixes fora outra vez, nem Me ignores, mas olha para dentro e 
compreende que, aquilo que te dei para repartires com outros não 
será ministrado por ti mesmo, mas por meio do derramamento do 
Meu Espírito dentro de ti, onde fez a Sua constante habitação. 

Ele Se move através de ti, fala através de ti, e ficarás 
maravilhado com aquilo que ele fará. Tão somente entrega-te, 
consagra-te. Ele é a tua vitória. Efésios 5:15-20. 
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3 OLHA PROFUNDAMENTE – Servo meu, olha 
profundamente dentro do teu coração e muito te será revelado. 
Estás insensível para ouvir, já tendo ouvido tanto? Tenho outros 
meios de conduzir-te. Muitas coisas se tornarão evidentes, quando 
olhares para o recôndito do teu coração. Aí está um celeiro de 
esclarecimentos. Não temas que haja um reservatório profundo de 
Vida divina dentro da tua vida, porque Eu passei a habitar nela. 

Eu te ensinei por símbolos enquanto aprendes a ver através 
do Espírito. Descobrirás muitos tesouros que têm sido 
armazenados, esquecidos e ainda aguardando ser recuperados. 

Rejeita as tradições. Tu as tens desdenhado, mas ainda 
consentes escravizar-te a algumas delas. Expulsa o cativeiro na 
tua vida. O escravo não herdará como o livre. O teu espírito 
precisa de liberdade para a sua expansão. Não o impeças. Gálatas 
1:11-16 

 
4 CAMARADAGEM – A noite é escura e vai ficando mais 
densa. Eis porque não deves andar sozinho. Por isto tens 
necessidade da camaradagem com os teus irmãos, de orarem 
juntos, encorajando-se mutuamente, numa comunicação de 
sentimentos iguais. O Meu “povo peculiar” deve estar em união 
tanto quanto possível. Não penses que te expandiste bastante. 
Nem sequer começaste a entrar nos contatos que preparei, da 
familiaridade mútua com o Meu Espírito. 

Não fiques inibido. Já vives ligado a laços de parentesco tão 
rijos, como inquebráveis, como tabelados. Mas quando Eu te 
disser, tu te desligarás deles. Não te prendas a eles em demasia, 
porque tenho muito trabalho pra ti em outros setores. ANDA, e Eu 
te dirigirei os passos aonde fores, e te darei um rico ministério. 
Colossenses 3:12-17. 
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5 INTEGRIDADE, DEVER SAGRADO – Há um caminho que 
deves palmilhar, por causa da fidelidade que Me tens. Tudo o que 
fizeres, faze-o como se fosse para Mim. Nada empreendas para 
agradar aos homens, mas observa, antes de tudo, se o que fazes é 
para a Minha aprovação e a Minha glória. Desse modo, e somente 
assim, tua consciência estará tranqüila e produzirá os frutos que 
honrarão o Meu Nome. 

Este Nome, servo Meu, é como fragrância. Que ele esteja 
perfumando, continuadamente, os teus lábios. Fala sempre a Meu 
respeito, e todas as tuas relações pessoais Eu as santificarei. 

A integridade do teu coração é a tua responsabilidade mais 
sagrada. Guarda-a, pois, com o máximo cuidado. 1Coríntios 
10:31. 
 
6 A BÊNÇÃO PREPARADA – Não precipites as dificuldades de 
amanhã. Antecipando o mal, poderás trazê-lo ao presente. Sonha 
com uma bênção, e ela mesma virá ao teu encontro. 

Deixa cada ansiedade ao pé da Cruz. Ainda não esgotei os 
Meus recursos para ajudar-te. A tua fé está enfraquecendo? Volta 
à Minha Palavra e fortifica a tua alma com o maná do céu! 

Eu te guardarei e te abençoarei, e então receberás as Minhas 
promessas de conforto para dá-las aos teus semelhantes. Mateus 
6:34. 

 
7 A SIMPLICIDADE DA OBEDIÊNCIA – Não necessitas 
procurar resposta aos inúmeros mistérios da vida, mas, tão 
somente, confia em Mim e segue-Me na simplicidade da 
obediência. O entendimento virá à medida de tua submissão. 

Faze de Mim o teu alvo, e a sabedoria necessária para cada 
dia te será dada. Não experimentes agir de outro modo. Jó 28:28. 
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8 TESOUROS ESCONDIDOS – Não há alternativas para a fé. 
Tens necessidade de provações para o desenvolvimento do teu 
caráter. Não há outro meio para o teu crescimento espiritual. Fugir 
dos problemas, gera a fraqueza. Aceita as experiências da vida 
como vierem, e procura tirar de cada uma delas uma graça para a 
tua vida. Somente assim poderás subir, crescer em estatura. 

Através do auto-controle, do domínio próprio, podes 
conquistar o sucesso. Mas as Minhas promessas aí estão a 
envolver-te e nelas encontrarás a FORÇA. Não te firmes nas tuas 
possibilidades, porque a natureza humana não produz, em si, 
nenhum benefício espiritual. 

É pelo poder do Meu Espírito habilitando em ti, que serás 
capaz de descobrir as riquezas escondidas, poderosas para 
sustentar-te acima de tudo. Não dependas, portanto, de ti mesmo, 
nem fiques limitado ao nível do teu caráter, – por mais forte que 
seja – mas ergue-te acima dele e mede as tuas ações pelo Meu 
padrão que prepararei para ti. Isto pode ser cumprido com a 
simplicidade e a confiança que depositares na Minha ajuda. 
Romanos 5:3-5. 
 
9 TEU CORAÇÃO, UM REBELDE  – Estás agindo como se 
acreditasses andar sozinho e sob as tuas próprias forças. Tens 
experimentado o Meu auxílio em situações e lugares inúmeros. 
Por que então ficar a pensar agora, que aí, nesse ambiente onde 
presentemente vives, tu te encontras sozinho? Não, não te julgues 
em solidão onde quer que estiveres! Não podes resolver nenhum 
problema enquanto tentares fazê-lo com as tuas próprias mãos. 
Entrega-o a Mim. 

Submete a Mim ISSO que tanto te aflige. DÁ-ME a tua 
dificuldade. É a única solução. Os teus pensamentos te enganam e 
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o teu coração se rebela. Temores te assaltam e dúvidas te 
perseguem. É somente a submissão que te livrará da fornalha 
ardente e te fará voltar para a Minha vontade de modo a ganhares 
outra vez a paz e a alegria. Salmo 37:5. 
 
10 UNIÃO DE ESPÍRITO – Há uma torrente (curso de água 
impetuoso, grande abundância) de Vida divina, e ao entrares nela 
acharás vitória em todos os sentidos. Se realmente desejares ver os 
teus desejos subjugados à vontade e aos propósitos de Deus, deixa 
o teu coração repousar nEle. Se aprenderes o segredo de te 
perderes na torrente da Minha Vida, enquanto vivo dentro da tua 
vida humana, a união do teu espírito ao Meu Espírito e da tua 
vontade à Minha Vontade, virá tão fácil e naturalmente como a 
chuva que cai no tempo oportuno. João 17:23.  
 
11 PROCURA-ME NOS LUGARES SECRETOS DA 
ORAÇÃO  – A verdadeira sabedoria não vem pela observação 
exterior, mas pela revelação interior. Eu mesmo hei de ensinar-te. 
Eu próprio te revelarei muitos mistérios. Não te atemorizes, nem 
ponhas um limite ao que podes alcançar. Eu me comunicarei 
contigo mais e mais, e sob um aspecto mais profundo de 
entendimento, quando Me procurares nos lugares secretos de tua 
alma. 1Coríntios 2:10-14. 
 
12 O ARREPENDIMENTO ATIVA A MINHA GRAÇA  – Dá-
Me tudo: teu corpo, tua mente e teu espírito. Não deixes nada em 
separado para ti. Fala Comigo muitas e demoradas vezes. Quanto 
mais o fizeres, mais Eu te ajudarei. A total confissão trará o 
perdão total. A genuína humildade abre as portas da misericórdia 
divina. O arrependimento sincero ativa a Minha graça. 1João 1:9-
10. 
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13 APERFEIÇOAMENTO DA ALMA  – promoverás o 
progresso de tua alma, se puseres barreiras contra o orgulho ou o 
amor próprio. Sê como a criancinha e conserva-te acessível à 
inundação da Minha Vida na tua vida. Assim te desviarás de 
muitos desapontamentos amargos e de muitas lutas cansativas. É 
somente desta maneira que alcançarás viver com equilíbrio e 
tranqüilidade. Deste modo chegarás a aperfeiçoar a tua alma. 

Nada poderás empreender que seja de maior importância 
para Mim do que isto: Ajudar-Me no aperfeiçoamento de tua 
alma, tão preciosa a Meus olhos. Hebreus 13:20-21. 
 
14 UMA INJEÇÃO DE VIDA NOVA  – Tudo o que fizeres para 
os outros como se o fizesses a Mim, é parte da Minha atuação 
dentro de ti; porque cada vez que beneficiares alguém, dás uma 
injeção de vida nova à tua personalidade. 

O teu caráter é aquilo que Eu formo dos fragmentos 
quebrados de tuas provações; portanto, aceita as experiências mais 
duras com gratidão. Usarei TODAS as coisas para transformar-te 
à Minha semelhança se tão somente te submeteres a tudo e 
confiares em Mim. 1Pedro 1:5-9. 
 
15 O SOSSEGO DA ADORAÇÃO – Há um caminho do 
Espírito, desconhecido ao homem natural. O único fator que 
impede o teu Senhor de fazer o melhor na tua vida, é a tua 
negativa. Se o teu sincero desejo for conhecer e fazer a vontade de 
Deus, Ele te guiará por caminhos surpreendentes. 

A Sua vontade em abençoar-te, vai infinitamente além do 
teu esforço pessoal em buscar a Sua bênção. 

Há uma paz ininterrupta, incessante, na Sua Presença. Não 
destruas essa tranqüilidade ficando preocupado com o que está 
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armazenado para amanhã. É no sossego da adoração que há de 
brotar a orientação que tanto necessitas. Mateus 6:33-34. 
 
16 A GRAÇA DE DEUS É AUMENTADA PELO TEU 
DESEJO – Presta-Lhe uma adoração completa. A Sua graça 
chegará a ti através do canal do teu amor por Ele, e será 
aumentada pelo teu desejo em recebê-la. 

Vive, pois, cada dia, com esta absoluta certeza: CRISTO 
ESTÁ NESTE DIA, PORQUE ELE ESTÁ EM MIM. 

Onde quer que estejas, ou aonde quer que fores, Ele estará 
em ti, estará contigo, indo adiante e seguindo-te depois. Salmo 20. 
 
17 DÁ-ME CADA INQUIETAÇÃO – Meu servo, lembra-te que 
Eu te guio e te conduzo. Nada poderá ficar errado quando o teu 
coração estiver afinado com o Meu. Controlo tudo quanto se 
relaciona com a tua vida, desde que estejas sintonizado Comigo. 

Deixa cada cuidado a Meus pés. Dá-me cada preocupação e 
cada ansiedade. Farei claro o teu caminho de modo que não 
tropeçarás, nem tomarás um atalho errado. 

Nunca houve uma ocasião em que necessitasses tanto de 
Mim como essa em que estás agora. Salmo 37:23. 
 
18 RIQUEZAS A TEUS PÉS – Meus caminhos não são os teus 
caminhos. O Meu tempo apropriado te parece vagaroso, devido à 
tua impaciência. Alguns dos Meus mais preciosos DONS não são 
reconhecidos por ti, porque as tuas dúvidas de cegam os olhos da 
fé. Muitas experiências ricas que deverias ter, passam 
despercebidas porque, no momento exato da Minha intervenção, a 
tua insensibilidade te impede de possuí-las. 

Anjos têm batido à tua porta e são repelidos como mendigos, 
devido à frieza de tua recepção. Se a verdade fosse revelada, 
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verias com admiração e espanto riquezas incontáveis amontoadas 
a teus pés, e no entanto, ei-las desprezadas como refugo, quando 
deveriam ser acolhidas e usadas para abrir outras portas de 
realizações, sim, do ministério que te confiei. 

Não podes mudar o passado, mas O DIA DE HOJE É TEU. 
Vive-o ao máximo de tua consciência despertada. Não percas a 
oportunidade de virar o momento difícil “às avessas”... para que te 
seja revelada a glória escondida, o potencial com que Eu tenho 
revestido tais momentos. 

Eis o verdadeiro segredo de a Minha vida ser manifestada. É 
precisamente o que fiz nos dias do Meu ministério sobre a terra. 
Em cada lugar e em cada contato com o povo, Eu simplesmente 
deixei brilhar a Minha glória eterna. Podes fazer o mesmo se 
deixares que Eu viva em ti e através de ti. 

É simples demais. É Meu caminho. Se sinceramente o 
experimentares, não estarás satisfeito vivendo de qualquer outro 
modo. Gênesis 28:16. 
 
19 CASTIGANDO – Nenhum castigo é agradável, porém 
necessitas dele para o teu crescimento nas graças do Meu Espírito. 
Segue adiante, confiadamente, a despeito (apesar) dos 
contratempos. 

Meus olhos estão sobre ti. Hebreus 5:8; 12:5-6. 
 
20 ESFORÇOS IMPEDIDOS – Meu povo está sendo levado 
como barco a vela, sem o vento propício para impeli-lo. Mas Eu 
soprarei. Farei que se levante um vento forte, as velas serão 
enfunadas (infladas com o vento, cheias de vento) e o Meu 
Espírito há de impulsionar a tua vida para diante! Tu te regozijarás 
em Mim e louvarás o Meu Nome! 
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Nada poderás fazer para o Meu Reino, com o teu esforço 
próprio. Quero a tua submissão. 

Todos os esforços sem a Minha interferência serão 
simplesmente infrutíferos. O amor é a contribuição única e 
eloqüente que Me podes dar para que Eu aperfeiçoe a tua alma. 
João 14:23. 
 
21 DESSEDENTA-TE NO MEU AMOR – Fica tranqüilo, 
filhinho Meu. Minha paz virá a ti quando ergueres para Mim os 
teus pensamentos e Me abrires o coração. Não te perturbes pelo 
que venhas a sentir, mas põe a tua mente naquilo que sabes a Meu 
respeito e que te tenho revelado, e uma fé revigorada há de brotar. 

Nunca duvides do Meu Amor quando as trevas aparecerem. 
As situações não mudam os Meus planos. Quanto mais tremenda 
for a tua necessidade, tanto mais depressa Eu responderei quando 
Me invocares! Deste modo transformarás as trevas em auroras. 

Segura a Minha mão. Nenhum outro amparo será necessário. 
O amor humano traz bem-estar, é certo, mas é o Amor divino, o 
Amor de Deus o Pai, o maior de todos os afetos. Desejo dar-te 
ambos, porém se primeiro beberes abundantemente do Meu Amor 
alcançarás com mais rapidez o que a tua natureza humana tanto 
quer. 

Quando pedires socorro, pede-o A MIM SOMENTE. Ao 
clamor sincero e puro, nunca falharei. Conheço cada uma de tuas 
preocupações e vejo cada lágrima que cai. Eu te apertarei de 
encontro ao Meu peito, e tu sentirás a profunda, sim, a profunda 
alegria de estar perto de Mim! Salmo 139:12. 
 
22 PROCURA-ME QUANDO O SOL ESTIVER 
BRILHANDO  – Dá-me cada aflição. Dá-me cada peso. Estou 
pronto a ajudar-te. Apenas começaste a provar a Minha bondade. 
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AMO-TE EM TODO O TEMPO, mas tu vens a Mim repetidas 
vezes nos períodos de dificuldades. Quero ensinar-te a viver 
continuamente na Minha Presença. Posso dar-te auxílio mais 
construtivo quando estás com saúde do que quando te achas 
enfermo. Quando não estás bem, ficas ocupado em demasia para 
dar-Me oportunidade para ensinar-te. 

Ajudo-te agora, no tempo da crise, e peço-te que Me 
procures quando o sol estiver brilhando. Tudo ficará normal outra 
vez.. Nas dificuldades, Eu te conforto; nos bons tempos Eu te 
ensino. Nas aflições, Eu te abençôo; na calma, Eu te ajudo ainda 
mais. 

Sê obediente. Tenho importante trabalho a executares para 
Mim. Salmo 55:22. 
 
23 A BELEZA DO SILÊNCIO  – Deixa a tua mão pousar, 
silenciosamente, no Meu peito. Mais tarde falarás Comigo. A 
aprendizagem da comunhão do teu espírito com o Meu, cresce no 
devido tempo, mas não tentes misturar o silêncio e o clamor. 
Muitas vezes estás tão ansioso que não podes aprender. Eu me 
regozijo com o teu desejo de entender, porém tu me escutarás 
mais claramente nas horas do silêncio. As palavras são, muitas 
vezes, como aquelas pedrinhas jogadas às águas quietas, cujas 
ondulações vão, pouco a pouco, distorcendo a imagem. Eu te 
ensinarei na beleza do silêncio, de uma maneira que nunca poderei 
executá-lo por meio de palavras. 

Deixa-Me sondar a profundeza de tua alma e à medida que 
Eu te procurar e te encontrar, abençoar-te-ei de um modo 
misterioso. Salmo 139:17-18. 
 
24 TRIBULAÇÃO E RESISTÊNCIA – É somente através de 
intensa oração que poderás suportar as grandes tribulações. De 
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nenhum outro modo será desenvolvida a ponto de ganhar 
resistência, a tua vida nova em Cristo. 

Sê como a criança e confia, completamente, no teu Pai. Ele 
honrará a tua fé e te dará bênçãos em maior quantidade. 

Não ponhas restrições à ajuda divina, tentando viver a vida 
cristã às próprias custas. A tua vitória É CRISTO, ELE 
UNICAMENTE. O Seu Reino é para sempre, e agora estará no 
teu coração se O aceitares como SOBERANO. Colossenses 1:27. 
 
25 PROVAÇÕES – É no meio das muitas provações que Eu 
desenvolvo o teu discernimento. Não estou desatento às dores que 
te afligem, porém à medida que elas se sucedem, Eu não somente 
as transformarei em bênção, como farei valiosos e sem falhas, o 
Meu conforto e os Meus estímulos, afim, de serem o teu 
sustentáculo. 1Pedro 1:7. 
 
26 EXPERIÊNCIAS CRÍTICAS  – Não te deixarei sozinho no 
meio das aflições. Não poderás escapar dessas contingências 
(eventualidades) se desejares crescer e amadurecer, mas não deves 
temê-las porque Minha graça e minha serenidade serão fortes 
como âncoras que te segurarão e jamais serás confundido. 
1Pedro 5:10. 
 
27 ACEITA-O COMO VINDO DE MIM  – Não demores em 
preparar-te até que te surpreenda a calamidade (grande desgraça, 
catástrofe). A fortaleza interior de que precisas, deve ser 
construída com antecedência. Os soldados não marcham para o 
campo de batalha, não alcançam a vitória e nem mesmo 
sobrevivem, sem o preparo antecipado. 

Tenho-te chamado à parte e oferecido provisões para as tuas 
necessidades espirituais e físicas. Usa esses bens para ajudar os 
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outros, e de modo algum deixes que o mantimento se esgote. Tens 
necessidade de todas as reservas que possas obter, para um tempo 
como este. Não consideres que isto seja um exagero. 

Quando Eu te preparo um banquete diante dos teus 
semelhantes, e unjo a tua cabeça com o óleo da Minha graça e 
ainda faço o teu cálice transbordar, estou te transformando num 
canal de bênçãos para as outras vidas. Do mesmo modo posso 
fazer dos outros, canais de bênçãos para ti. Mas não te esqueças 
nunca de que deves aceitar isto COMO VINDO DE MIM, e a 
gratidão, a constante ação de graças Me serão devidas. 

Pode haver um reconhecimento de uma a outra parte, mas o 
culto, a adoração e o louvor, são O MEU QUINHÃO (Parte que, 
na repartição ou divisão de um todo, cabe a cada um). Salmo 23. 
 
28 PREPARAÇÃO – Nenhuma desagradável circunstância que 
advenha à tua vida consideres como erro. Usarei cada 
acontecimento para enriquecer o teu serviço e aperfeiçoar a tua 
alma. Tens provado apenas o começo da Minha Obra. Sou Eu que 
tenho posto no teu coração a compreensão do mundo e suas 
conseqüências. Tudo quanto sentes é pelo Meu Espírito. 
Prosseguirás neste caminho porque tenho necessidade de ti, e 
trabalharás no pleno poder de tua responsabilidade. 

Andarás, não pela ordem dos homens, mas porque Eu te 
estou impelindo a fazê-lo. Não fiques surpreendido nem 
questiones sobre o como e o porque das coisas que acontecem. É 
Minha a determinação de abrir as portas; mas o preparativo de tua 
alma, o teu dever. 

Não falhes. Se estiveres preparado para quando a 
adversidade vier, deves ser diligente (1 Zeloso, cuidadoso. 2 
Ativo, pronto, rápido) agora e seguir a Minha direção, em cada 
detalhe, com o máximo cuidado. Não estás alimentando o físico, 
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mas fortificando o teu organismo a fim de que seja ele o veículo 
adequado para levar adiante o Poder do Meu Espírito. 
Isaías 48:17. 
 
29 SINGELEZA DE CORAÇÃO  – Pela simplicidade do teu 
coração escaparás de muitas complexidades que geram confusão e 
desassossego. Conserva em repouso a tua mente e faze do louvor 
a tua suprema ocupação. Essa atitude de adoração nunca te 
fatigará. 

Procura a Minha face e busca o Meu conselho, mas antes de 
o fazeres dá-Me primeiro o teu amor, a tua dedicação. E enquanto 
experimentares o Meu auxílio no viver diário, volta-te para Mim 
outras vezes, trazendo-Me a gratidão e o louvor. 

NÃO TE PEÇO GRANDES EMPREENDIMENTOS, 
PORÉM A SUPREMA DEVOÇÃO. Não quero exagerados os 
teus serviços para Mim, mas SOU ZELOSO da adoração que Me 
deves, a Mim somente. Salmo 51:15-16. 
 
30 PROCURA A MINHA SABEDORIA  – Dar-te-ei força 
ilimitada à medida que fizeres aquilo que sabes ser direito. Tua fé 
será fortificada e as tuas necessidades supridas, se tão somente 
seguires a Minha orientação e prestares a atenção devida aos 
Meus mandamentos. 

Não reajas aos estímulos em derredor de ti, mas procura, 
diligentemente, a Minha sabedoria. Dar-te-ei o necessário 
esclarecimento em tudo e os teus passos serão ordenados por 
Mim. 

Esforça-te e sê fiel e Eu te darei a Minha alegria. Teu 
caminho será semeado de bênçãos e o Meu Reino, – Meu domínio 
na tua vida, não terá fim. Aonde quer que fores, lembra-te que vou 
contigo, aperfeiçoando tudo quanto se relacione com a tua pessoa. 
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“Por baixo sejam os braços eternos”. Repousa neles. Tuas 
forças não faltarão, porque serei o teu sustentáculo. 

Nenhum acontecimento ameaçador há de amedrontar-te, se 
te lembrares que os teus dias estão na Minha mão. Salmo 37:5. 
 
31 VERDADEIRA DEDICAÇÃO  – O Senhor te convida a 
andares num caminho de Fé. Não há abnegação possível sem uma 
total entrega. Há formas de arrependimento que se trajam com 
vestimentas de dedicação, porém são realmente expressões falsas 
e não verdadeira consagração. Somente Deus, através do Amor do 
Seu Filho, poderá colocar dentro de tua alma o genuíno espírito de 
humildade e submissão. Somente o Seu Amor pode motivar o 
verdadeiro sacrifício de louvor. 

Não te enganes. Deixa que o Senhor prove as tuas intenções 
e sonde as profundezas do teu coração. Unicamente Ele conhece 
os teus íntimos anseios; e Ele, exclusivamente Ele, é capaz de 
purificar os teus sentimentos e aperfeiçoar tudo quanto 
empreendas. 

Seus olhos estão sobre ti. Ele quer abençoar-te e não causar-
te sofrimento desnecessário. A Sua mão pode pesar, mas o Seu 
Amor há de dar-te o conforto. 

Caminha em paz, sabendo que Ele tem prometido aprimorar 
os teus passos, e Seus caminhos SÃO CAMINHOS DE 
SABEDORIA. (Provérbios 3:5-6; 14:16) 
 
32 COMBATE O DESÂNIMO – Filho Meu, não saias do 
caminho da verdade. Muitas provações te assaltarão, mas o teu 
Deus será o teu refúgio. Ele te amparará, enviará os Seus anjos 
para te guardarem e não terás medo a despeito das ameaças. 

Abre a tua alma, completamente, e o Senhor a encherá com 
a Sua bondade. O teu coração beberá da Sua misericórdia e do Seu 
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Amor; porque o Seu ouvido estará atento aos teus gemidos e os 
teus desejos perante Ele serão generosamente recompensados. 

O teu Deus conhece a tua necessidade e a profundeza de tua 
busca. Lembra-te apenas disto: à medida que combateres o teu 
indiferentismo, darás oportunidades ao Senhor de abençoar-te 
fartamente como Ele deseja fazer. Colossenses 3:1-4. 
 
33 FÉ, UMA OPERAÇÃO VERTICAL  – Se alerta. Põe os teus 
pensamentos sempre sobre Mim. Dá-me a tua tribulação, SEJA 
ELA QUAL FOR. Não há perturbação suficientemente grande 
para justificar a tua aflição, porque QUALQUER COISA que Me 
é entregue, há de merecer o Meu cuidado. 

Fica firme, e sê um daqueles de quem se diga que 
verdadeiramente ANDA PELA FÉ. Estarei contigo, ajudar-te-ei, e 
serei a tua força. 

Nenhum obstáculo se porá no teu caminho, porque a fé é 
uma operação vertical. Ela sempre sobe. Seu roteiro é para cima. 
Ela alcança, rapidamente, o Meu Poder e desce, ligeiro, ao lugar 
determinado. 

Obedece aos impulsos mais sensíveis do Meu Espírito, 
porque em tempos de crise estarás sujeito a muitas agitações, além 
do curso normal de cada dia. Romanos 14:23. 
 
34 QUEBRA OS VELHOS PADRÕES – O tempo é AGORA, 
porque se faz tarde; não foi a rapidez de um DIA que se passou, 
mas a de uma HORA. Não há mais oportunidade para se cogitar 
de incidentes, porque a urgência é demasiada (Não há mais tempo 
para se por o pensamento em determinados episódios, porque a 
urgência é excessiva). Corre após Mim, porque Eu caminho 
apressadamente e empreendo, célere (ligeiro, veloz), o Meu 
trabalho. Não prestes atenção a nenhuma outra voz, senão à Voz 



 - 30 - 

do Espírito Santo. Não permitas que ninguém se utilize de ti senão 
o teu Pai. Não creias em ninguém mais para operar a tua salvação 
integral, senão o Filho de Deus. Permanece esperando e anda com 
absoluta obediência aos Seus mandamentos. 

Despedaça os padrões tradicionais e não te abasteças com as 
tuas próprias aspirações. Padroniza a tua vontade pela Minha 
Vontade e não te apegues aos planos que tu mesmo traçaste. 
Mateus 8:22. 
 
35 O TOQUE DE CURA – Pai, preciso do Teu auxílio. Quando 
o meu coração Te procura no desejo de servir-te, meu corpo faz 
resistência por causa de sua fraqueza natural. Faze-me, pois, 
conhecer o toque de Tua Cura, enquanto caminho a Teu lado nesta 
peregrinação. Que o meu físico se revigore pelo Poder do Teu 
Espírito, pois de outro modo (pois assim) perceberá o 
adestramento, os reflexos, a eficiência. 

Não permitas que eu veja, nas minhas limitações, qualquer 
energia para o meu proveito próprio, mas aumenta a minha fé de 
tal modo que eu simplesmente aceite isto: Quando um serviço eu 
tenha de executar, que a força e a disposição sejam 
providenciados por Ti, a fim de que eu me prontifique a alimentar 
o meu espírito no Poder de Teu Espírito, e assim tudo mais será 
fortalecido. Salmo 18:32. 
 
36 A ARMADURA DA LUZ  – Filho Meu, convido-te a te 
entregares a Mim. Não há problemas que Eu não possa resolver. 
Quando Me deres oportunidade, Eu te poupo do desapontamento e 
da aflição. Tens agido sob o impulso e a curiosidade, em vez de 
esperares em Mim para a tua orientação segura? Confessa, e Eu te 
perdoarei e te livrarei da situação que abriste para ti mesmo. 

Correste na Minha frente e caíste numa armadilha. Irei 
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contigo, Eu mesmo, aplainarei os lugares ásperos e então 
caminharemos de novo JUNTOS. Não tomes outra vez iniciativa 
própria, – sem a oração, mas aguarda a Minha liderança, ou a 
resposta dessa oração. Que esta experiência te ensine a lição de 
que estás SEMPRE em perigo quando seguires o teu próprio 
caminho sem a Minha ajuda. 

Usa a armadura do Espírito, e terás a Minha proteção. Não 
tenhas medo de que outros te prejudiquem. Teme apenas a tua 
tendência de agires independentemente. Cada ato ou transação de 
tua parte é importante para Mim, e por esta razão nunca penses 
que eu Me desinteresse pelo menor dos teus problemas. Jeremias 
10:23. 
 
37 ESTOU EM TODA A PARTE – Nunca te firmes sobre as 
rochas da indecisão. O apelo do Meu coração dirigido a ti, é para 
teu completo abandono às torrentes da MINHA VONTADE. EU 
ESTOU EM TODA A PARTE. Não penses que alguém possa 
expulsar-me. Aonde quer que vais, hás de sentir O VENTO 
ASSOPRANDO ONDE ELE QUER. Meu Espírito trará novo 
impulso a qualquer situação. Soprando sobre o morto, dar-lhe-á 
vida. Tocará, com um dos Seus raios e dará nova coragem àquela 
alma que se tenha desesperado, de modo que, embora perdida toda 
a esperança, ela se erguerá do seu lugar de desânimo aos Meus 
eternos braços outra vez, sob A ATMOSFERA DA FÉ! 
Mateus 10:8. 
 
38 PELO MANDATO DIVINO – Guiado por Mim, podes ir a 
qualquer parte. Tanto quanto o tempo te permita, vai a muitos 
lugares. Cumpre o teu dever pelo Meu divino consentimento. 
Podes caminhar sozinho, porque te fiz LIVRE para obedecer às 
Minhas ordens sem pessoa alguma te impedir. 
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Faze, pois, do ministério que te dei, a tua PRIMEIRA 
responsabilidade. Alguns poderão ficar surpreendidos como Maria 
e José, quando Jesus Se deteve, sem o consentimento deles, no 
templo, discutindo com os doutores; todavia eles não te 
impedirão, porque SOU EU que tenho planejado o teu serviço e o 
adornado com as jóias das Minhas bênçãos. 

Serei a tua força. Serei a tua graça. Serei a tua sabedoria. 
Serás conduzido triunfantemente, porque a TUA ESPERANÇA 
VEM DO TEU DEUS. Salmo 32:8. 
 
39 ESCUTA CUIDADOSAMENTE  – O tempo é breve. Escuta  
cuidadosamente as Minhas palavras. Esconde-as no teu coração. 
Elas precisam de um período para crescimento dentro de ti, tal 
como as sementes que são plantadas no solo. Minhas palavras 
precisam de um descanso muito resguardado no íntimo do teu ser, 
até que sejam vivificadas pelo Meu Espírito. Então elas se 
erguerão em novidade de vida. Desse modo farei nascer em ti 
verdades novas e novas revelações. Jeremias 33:3. 
 
40 RESERVATÓRIOS DE REFLEXÃO – Nenhuma verdade 
nova poderá ser gerada no meio de atividades. A vida nova 
desponta (surge, aflora) de dentro dos reservatórios da reflexão. A 
meditação suave e a reverência profunda são os pré-requisitos 
para o recebimento das Minhas palavras e a compreensão dos 
Meus pensamentos. 

Depois de germinadas, as graças da alma fazem o seu 
desenvolvimento na ação. A fé se desenvolve na atitude da crença 
e da confiança. E a segurança é adquirida nas tempestades e nos 
perigos. A coragem nasce na linha de frente das batalhas. A 
sabedoria, o entendimento e a revelação, porém, envoltos em 
forma de orvalho sobre pétalas de rosas, virão no meio da 
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tranqüilidade do Meu repouso. 
O Senhor Jesus Cristo não buscou a aprendizagem do Pai no 

silêncio das noites solitárias sobre as montanhas? Assim Eu te 
ensinarei também desta maneira. Queres, pois, filho Meu, estar 
JUNTO A MIM nessas horas quietas das vigílias, para que Eu 
TENHA OCASIÃO DE ENSINAR-TE? Mateus 11:29. 
 
41 EXAMINA O TEU CAMINHO  – Ouves a Voz que te 
chama? Queres parar, refletir e atender quando te falo? Não sabes 
que te amo? Por que evitas um encontro? Não Me zango contigo. 
A tua demora é que te faz perplexo e confuso. Chegaste a esse 
lugar aflitivo (desassossegado, inquieto), porque negligenciaste  as 
horas de solidão e de comunhão Comigo. 

Intencionalmente deixei que sentisses tanto constrangimento 
a fim de fazer-te examinar os teus passos. Não é difícil achar-se o 
caminho da paz quando se está preparado a pagar o preço para se 
andar nele. Agora, sem outro auxílio senão o Meu, a estrada se 
abre, livremente diante de ti. Isaías 54:7-10. 
 
42 O QUE TE ORDENEI – Eu guio aqueles que se deleitam na 
Minha orientação. Preciso de ti neste caminho... na estrada que 
ordenei para ser tua. Os amigos podem ajudar e até beneficiar, 
mas unicamente Eu posso levar-te a uma vitória completa. 

Por vezes a encontras e a perdes. Mas se Me fizeres o teu 
Guia, Eu te capacitarei a encontrares outra vez essa vitória e nela 
permaneceres. Nada poderei fazer por ti se te dispões a andar 
sobre a tua própria determinação. A alegria da vitória é tão 
maravilhosa, que deve ser adquirida  por mais alto que seja o seu 
preço. Quero que a possuas, e sei que até mesmo duvidando, ainda 
assim estás desejando pagar o seu preço.  Salmo 37:23. 
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43 QUERO MAIS – Luta para seres completamente submisso ao 
Espírito Santo. Ele deseja fazer mais por ti, ALÉM do que até 
agora tem feito. Tu Me tens dado algo, na verdade, mas Eu quero 
muito mais, devido ao trabalho que desejo que faças para Mim. 

Deixa-Me, pois operar em ti, livremente. Não poderás tomar 
esta atitude com as tuas forças, porque elas sempre reagem contra 
a santidade. EU SOU O SANTIFICADOR. Dá-Me, apenas, 
liberdade para agir. E ficarás deslumbrado de como, tão 
facilmente, EU O FIZ. 1Tessalonissienses 5:23-24. 
 
44 O FRUTO DO ESPÍRITO – Meus filhinhos, quero falar-vos 
a respeito do FRUTO DO ESPÍRITO. Quero que compreendais 
como a Minha Presença EM VÓS, a Minha Vida operando no 
vosso coração humano, gera o FRUTO DO ESPÍRITO. 

Não é pelo esforço próprio que os atributos celestiais 
nascem. Verdadeiramente esses frutos não são plantas nativas 
deste mundo. O homem carnal não os possui. Às vezes ele pode 
produzir algo parecido com os frutos divinos, mas a Meus olhos 
essa substituição é inaceitável. 

O AMOR, A ALEGRIA E A PAZ, eram dons naturais em 
Jesus Cristo, porém são estranhos à natureza decaída do homem. 
Nem poderíeis, nunca, produzi-los, mesmo procurando suprimir 
as falsas emoções. Eu sou CAPAZ de fazê-los germinar no mais 
profundo do vosso ser, se tão somente permitires que EU VIVA 
EM VÓS. Gálatas 5:22-23. 
 
45 A ECONOMIA DO PAI  – FÉ, MANSIDÃO 
TEMPERANÇA: São frutos que amadurecem vagarosamente e 
são aperfeiçoados pela cuidadosa economia do Pai. Há uma 
qualidade de fé que é dom de Deus. É a fé que leva a aceitar a 
salvação inicial. Todavia, a fé que é produzida dentro do crente 
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como fruto do Espírito Santo, é uma fé que vai até o fim da sua 
vida terrena, como um veículo produtivo para  que ele cumpra a 
missão que o Pai lhe confiou. E o fruto da mansidão ultrapassa a 
rudeza (caráter duro; ríspido, severo) do temperamento, até na 
aceitação de uma injustiça. Não é somente paciência, mas 
longanimidade (longânime: que tem grandeza de ânimo; benigno, 
complacente, indulgente) na devolução do bem pelo mal. É 
verdadeiramente fruto divino. Podes experimentar essa bênção, se 
apenas te submeteres inteiramente ao Espírito de Deus. 

Finalmente, o SUMMUM BONUM e o último dos dons, é a 
TEMPERANÇA. Pela falta deste fruto particular e essencial, 
muitos cristãos, outrora vigorosos, têm sido cortados pala raiz. 
Filipenses 4:5. 
 
46 CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL – Como a criança que possui 
o sentido da visão, mas somente estudando é que chega a aprender 
a ler, assim Eu faço contigo, treinando-te, para compreenderes 
prática e inteligentemente, o que vês espiritualmente. 

O mesmo princípio se aplica nas outras áreas da consciência 
espiritual. Considera que TENS cinco laboratórios de operação 
espiritual (que, fisicamente, são os cinco sentidos), e espero que 
Me escolhas como teu Mestre e Guia, a fim de dar-te as 
informações necessárias sobre esses campos de atividade onde Eu 
opero. 

Sou Eu que te tenho dado tais faculdades. Hás de entender 
que, se Me servires, terás uma CONSCIÊNCIA DEFINIDA para 
saber interpretar as instruções dadas. Previno-te dos perigos que te 
cercam, mas Eu te darei o discernimento para proveres, não só as 
tuas necessidades, mas as das pessoas com quem vives e a quem 
deves instruir. 1Coríntios 2:12-14. 
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47 MISSÕES DIFÍCEIS – Aplica-te ao Meu ensino, porque 
tenho necessidade de ti como obreiro operante. Estou te 
comissionando a tarefas difíceis e há vidas que correm perigo 
iminente. Não erres em ouvir a Minha voz, porque há muita 
falsidade solta pela terra e a necessidade humana vai ficando cada 
vez mais desesperada. 

Não Me falhes. Eu não te falharei. Serei teu escudo, tua 
proteção e curarei cada chaga. Serei uma fonte inesgotável de 
conforto e ajuda. Meu Espírito será tão forte dentro de ti que não 
ficarás na dependência da tua energia física tão vacilante. Teu 
próprio organismo será vivificado, impulsionado pelo Meu 
Espírito e jamais te deixarei desfalecer na caminhada. 
Salmo 27:11. 
 
48 A ALMA É ACESSÍVEL À DIREÇÃO  – Meu povo precisa 
de orientação. Há muitas pressões que o influenciam, mas Ele 
precisa ouvir uma voz clara que o instrua na sabedoria de Deus. 
Quando o trabalho de prosperidade que o Meu Reino requer, se 
torna infrutífero, é devido à inabilidade de o Meu povo ouvir a 
Minha voz sob qualquer forma que ela venha. Nenhum servo Meu 
se acha nesse estado de indolência  (preguiça, negligência) senão 
pela própria escolha, seja consciente ou não. 

A alma é acessível a ser dirigida e qualquer que se volte para 
Mim numa atitude de verdadeira adoração, receberá uma rápida 
inundação de vida celestial. E não pode ser de outro modo. 

Aqueles que não querem ouvir-Me, hão de, forçosamente, 
ocupar-se com outros pensamentos e distrações. Até mesmo os 
que estudam a Bíblia deixam de ouvir, por vezes, a Minha voz 
falando-lhes aos corações! Mas os que GLORIFICAM O MEU 
NOME, não podem desatender quando lhes falo. 

Fico ansioso para encontrar-Me com todos e, 
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particularmente, com cada um que se aproxima de Mim e seja 
ensinado pelo Meu Espírito. Lucas 10:38-42. 
 
49 NÃO SEJAS NEGLIGENTE – Não sejas indiferente ao 
DOM que te tenho dado. Não permitas que ele se torne inativo. Eu 
to dei, porque conheci muito bem a urgência desta hora. Sê alerta 
acerca dos negócios do teu Pai. Não deixes que coisa alguma tome 
a prioridade diante do que te mandei. 

Se a indolência (preguiça, negligência) te sobrevier, sofrerás 
perda, não apenas tu, servo Meu, mas as multidões que te 
procurariam para ouvir de Mim. Meu rebanho procura alimento 
apropriado e há escassez dele, porque Meus canais de bênçãos 
estão faltando. Há necessidade urgente de provisões que 
verdadeiramente alimentem as Minhas ovelhas. Sim, a Minha 
Igreja universal precisa de ser fartamente alimentada, cuidada e 
suprida de tudo o que for necessário para a sua saúde e 
crescimento. 2Timóteo 1:6-14. 
 
50 ENTREGA-TE À ORAÇÃO E À LEITURA DA MINHA 
PALAVRA  – Submete-te a uma vida de oração e de cuidadoso 
estudo da Minha Palavra, para que sejas capacitado a dar a Minha 
mensagem, sob a unção do Santo Espírito, com a máxima clareza. 

Reduze as tuas atividades e afasta de ti aquelas que não são 
essenciais. Concentra os teus pensamentos e intenções sobre a 
Pessoa de Jesus Cristo e procura nEle a sabedoria e o conforto. 
Abrirei horizontes para ajudar-te, pois esta é a Minha vontade a 
teu respeito e ficarás sabendo que sempre facilito oportunidades 
para o cumprimento da Minha vontade em tua vida, desde que Me 
obedeças e guardes os Meus mandamentos. Não está escrito que 
Eu supro os desejos do teu coração? Dá-te pressa, pois, em 
desejares essas coisas, e Eu darei pressa em cumpri-las. Atos 6:4. 
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51 AS SEMENTES DA PALAVRA – Eis que a mensagem é 
Minha, mas tenho necessidade daqueles que falem dela, sim, 
daqueles que falem dela fielmente, sem alterações quaisquer e 
sem a mínima intenção de agradar aos homens. 

Tenho muito a admoestar porque o coração humano se 
tornou farto de interesse próprio, e a luz para o conhecimento das 
riquezas de Deus diminuiu o brilho. Por isto muitos andam nas 
trevas da surdez e não podem escutar os Meus apelos a fim de que 
se arrependam. 

As sementes da Palavra de há muito definharam 
(enfraqueceram-se, decaíram, murcharam, secaram) em muitas 
vidas e outras sementes nunca puderam germinar, pela dureza do 
terreno. Necessito de servos que falem sem cessar e espalhem as 
sementes desta Palavra no dinâmico poder do Espírito Santo. Só 
desta maneira a pregação trará a convicção e a regeneração. A 
Palavra precisa ser levada através de servos espiritualmente vivos, 
pois de outro modo perderá seu poder de produzir vitalidade nova. 
Isaías 6. 
 
52 EXALTA O SEU NOME  – Não permitas que outras pessoas  
te falem dEle como personalidade qualquer... eis que ELE É O 
FILHO DE DEUS, O DEUS-FILHO. Exalta, pois, o Seu Nome, e 
regozija-te na Sua majestade, porque os céus foram criados pelo 
Seu poder e o homem é Sua criação. Que personagem neste 
mundo poderia reivindicar a si a grandiosidade deste universo? 

As Suas obras proclamam-Lhe o poder e a deidade. O 
homem não pode extinguir o clarão dos gloriosos feitos do Senhor 
Jesus Cristo. João 1:1-2. 
 
53 HUMILDADE E COMPAIXÃO – Oh! Meu precioso servo 
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(ou serva), não compreenderás nunca o quanto és querido ao Meu 
coração! Asseguro-te que profundamente EU TE AMO, pois 
somente conhecendo a extensão do Meu amor por ti, é que teu 
coração se fará mais terno. A alma que compreender o Meu amor, 
nunca poderá alimentar orgulho próprio. Ao contrário, esse Amor 
lhe dará uma suave e preciosa humildade. E esse quilate de 
humildade não pode ser produzido simplesmente pelo afastamento 
do orgulho. A humildade, cheia de compaixão e ternura, é a 
resposta do Meu Amor e o reflexo do Meu coração. É um dom 
espiritual que invade a profundeza da alma, e embora escondido 
como tesouro precioso no mais íntimo do ser, na verdade não 
poderá ficar em oculto, porque o seu brilho e a sua glória irradiam 
por toda a personalidade. 

Esta manifestação exterior do Meu afeto, Eu permito que os 
outros a vejam em ti, enquanto compassivamente ajudas as almas 
necessitadas. Eis por que, às vezes, sem proferires uma palavra, 
ofereces fartura a muitas almas famintas. Este reflexo da Minha 
mansidão e da Minha ternura que provoca em ti uma reação, 
permite que tenhas contato com os servos que vou escolhendo e 
que fales palavras certas aos ouvidos que vou abrindo. 

Fica certo de que, à medida em que receberes a segurança 
deste Amor e encheres a tua alma com a Minha divina compaixão 
e a Minha graça, o teu ministério será intensificado e a tua fome 
espiritual satisfeita. Lucas 10:38-42. 
 
54 RECONHECE A MINHA MÃO – Certamente Eu te tenho 
chamado, tomado pela mão e conduzido a um caminho áspero e 
pedregoso. Podes olhar para cima e contemplar as planícies verdes 
de uma terra aprazível. Reconhece que a Minha alegria é para ti e 
estou contigo no lugar abençoado da comunhão. 

Quantas vezes te tenho assegurado que haverá uma 
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recompensa para a fidelidade? Chegaste agora a um ponto onde 
podes erguer os olhos e ver o que te espera! 

Preparei isto para a tua vida e tenho permanecido a teu lado 
durante o tempo de provação, sorrindo ao pensar no que está 
armazenado para a tua felicidade! Insisto que continues quando 
pensares em desistir, porque não permitirei que tu venhas a falhar. 

Ama-Me ainda mais do que nunca. RECONHECE A 
MINHA MÃO. Na verdade, a situação em que te encontras é, sem 
dúvida, uma providência divina. Deves aceitá-la, reconhecendo 
que estou contigo. Sim, Eu te darei bênçãos e as multiplicarei 
muito mais do que podes perceber agora. 

Não tenhas medo. O teu trabalho é MEU TRABALHO e 
estou muito bem capacitado a zelar por ele sob qualquer aspecto. 
2Samuel 22:20. 
 
55 SEPARA UM TEMPO – Meu servozinho, inclina-te 
completamente sobre Mim, e repousa na paz que te dou. Nenhum 
lugar na terra te oferece conforto maior do que quando te inclinas 
ao Meu peito e em nenhum tempo te vês absolutamente livre de 
ansiedades como quando esperas na MINHA PRESENÇA. 

Tenho interesse por ti e Me preocupo com cada uma de tuas 
necessidades. Tens oferecido o tempo e as forças à oração e ao 
serviço, e digo-te que ainda separes mais um tempo a fim de 
ficares em silêncio Comigo, reabastecendo as tuas energias e 
reconstruindo a tua vitalidade. Mateus 11:28-30. 
 
56 SAÚDE – Não podes trabalhar continuadamente sem uma 
pausa para descanso. O poder do Espírito imuniza o organismo 
contra a debilidade e a doença, mas é tua responsabilidade viver 
com sabedoria, tendo cuidado com o teu corpo desde que ele é 
uma dádiva que Deus te confiou, e ainda porque não Me poderás 
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servir eficientemente com um físico mal cuidado e enfraquecido. 
Lembra-te sempre de que ele é o TEMPLO DO MEU ESPÍRITO. 
Salmo 127:2. 
 
57 REVESTIDO DE LUZ – Servo Meu não importa quão escuro 
seja o caminho. Considera que a MINHA VIDA é luz e poder. NA 
MINHA PRESENÇA, tudo o que tenha parte com as trevas será 
posto fora. 

Assim como o homem não conhecerá a liberdade sem 
primeiro quebrar os grilhões da escravidão, do mesmo modo ele 
se libertará completamente das trevas quando se revestir da Minha 
luz. Salmo 97:11. 
 
58 TRIUNFOS NASCEM DE FRACASSOS – Sê paciente se a 
Minha mão pesar sobre ti. Só se tem sede de bênçãos quando se 
sofre. Triunfos são resultados de lutas. Quando houver derrotas na 
tua vida, entrega-as a Mim, completamente. Continuarás o teu 
caminho pela fé. 

Nunca desesperes. 2Timóteo 2:12. 
 
59 TRISTEZAS EPIRITUAIS CONTRA AS CARNAIS  – 
Tristezas excessivas abatem o coração. Se és um crente espiritual, 
põe de lado as tristezas do homem meramente carnal. Há 
sofrimentos do espírito que cada alma passa no seu processo de 
aperfeiçoamento; porém estes não são comparados àquelas 
aflições impostas e diretamente vindas de sentimentos ainda não 
crucificados. 

Lamentar circunstâncias naturais desagradáveis, nada traz 
senão um amontoado de misérias. A angustia desmedida acerca de 
acontecimentos tristes, arruína a alma. A única espécie de tristeza 
que Eu posso usar para o teu bem, é a tristeza espiritual do 
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verdadeiro arrependimento. 
Volta-te para Mim em cada dificuldade, e entrega-Me tudo. 

Provérbios 15:13. 
 
60 FORTIFICA A TUA ALMA  – A tentação que te sobreveio, 
envolveu-te mais do que a tua vontade, filho Meu. Precisas mais 
do que um simples desejo de santidade, sincero quanto possa ele 
ser. Precisas de FORÇA PARA SUBJUGAR O ADVERSÁRIO, e 
é ele que gera dentro de ti a inclinação de pecar. 

Fortificando a tua alma pelo uso contínuo da Minha Palavra, 
e pela constante oração, terás a certeza de ser vitorioso. O poder 
do Meu Espírito se move através da Palavra escrita, fazendo-a 
saúde para a tua mente, dando-te energia divina e esclarecendo a 
tua visão. Quanto mais a tua alma ficar saturada com as 
Escrituras, tanto mais acessível ela se tornará para experimentar a 
livre inundação da MINHA NATUREZA, inspirando o teu viver 
diário. Se agires contrariando a Minha Vontade, tudo se tornará 
mais difícil, porque, para aqueles que conhecem e amam a Minha 
Palavra, há um caminho de liberdade. 
Romanos 13:14; Efésios 6:10. 
 
61 O TANQUE DA CURA – Seja qual for a qualidade de 
tribulação em que estejas, fica certo de que o Meu Espírito no 
meio dela é como o anjo que movimentava o tanque de Betesda e 
tornava-o um lugar de cura. Perturbações, mesmo com todos os 
aspectos de serem comuns, tornam-se fontes de propósitos 
divinos, se permitires que a tua alma repouse na Minha mão. 

Não necessitas discernir cada experiência para receberes 
uma bênção. Eu mesmo toco nas águas das circunstâncias e 
adiciono a elas poderes miraculosos e muitas vezes ficas 
espantado de descobrir o reflexo da Minha face em cada “tanque”, 
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por mais vulgar e grosseiro que pareça. João 5:2-4. 
 
62 ESPERA-ME EM TODA A PARTE – Tem-se tornado 
comum aos homens procurar-Me nas catedrais e em outros 
recantos de quietude e beleza. Não te esqueças de que fui 
encontrado por Jacó num lugar deserto; por Bartimeu ao longo de 
uma estrada poeirenta, e por Pedro nas praias de um lago. Na 
verdade, raramente existe um local ou uma circunstância na vida 
de alguém que, ao serem mencionados, não tivesse havido um 
encontro Comigo. 

Procura-Me, pois, em todos os tempos, localidades e 
situações. Atravesso o teu caminho como os raios de sol que se 
intrometem através das folhas e dos galhos de uma espessa 
floresta. 

Tua vida terá nova significância e a esperança será a tua 
companheira. Cada peso será aliviado e cada aflição curada. 

Meu Amor te envolverá e Minhas palavras te darão ânimo. 
Serei a tua porção e o teu deleite e Minha alegria a tua 
restauração. Salmo 139:7-12. 
 
63 TUDO É SAGRADO – Fica em sossego, filho Meu, e assim 
ouvirás a Minha voz. Talvez por medo do que te diga, tu Me 
evites. Vem mais perto de Mim. Tudo o que sucede é para o teu 
bem: seja áspero ou ameno o que vier, tu Me agradecerás, porque 
hás de ver que foi para ti uma ajuda. 

A atividade demasiada é uma exigência pesada para todo o 
teu organismo. O corpo, a alma e o espírito não podem estar 
separados. Tu és trino e uno ao mesmo tempo, porque tendo três 
expressões distintas, elas fazem parte de um todo uno. Quando 
uma dessas partes é indevidamente sobrecarregada, as demais 
sofrem. Tua alma só estará fortalecida e repousada quando o teu 
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corpo também estiver. O sono traz vigor e a tranqüilidade ao 
espírito tanto quanto ao corpo. Conserva, pois, a imagem trina de 
tua unidade, porque isto te beneficiará grandemente. 

Tudo em ti será sagrado, quando te dedicares inteiramente 
ao Meu louvor. Não dediques especial cuidado às necessidades 
físicas. Há um detalhe que não merece aprovação: é quando te 
deixas guiar pela tua própria vontade. Mas se Me entregas essa 
disposição, então tudo mais na tua vida se tornará fácil e simples. 
Colossenses 3:14-17. 
 
64 COMO CRIANCINHA  – Não permitas que os outros te 
confundam. Aceita o que vier e passa-o às Minhas mãos. Usarei o 
que achar de valor e excluirei o resto. Terei contato com muitas 
pessoas através de ti, embora nem te apercebas disto, muitas 
vezes. Se soubesses, na verdade, como Eu uso as tuas palavras, 
ficarias desembaraçado de tudo o que rodeia, e te tornarias um 
veículo à Minha disposição. 

Vive como a criancinha. A verdade é simples. O amor não 
faz barulho. Os canais não precisam de adorno. Não tornes os 
acontecimentos complicados fazendo demasiadas indagações. 
Mateus 6:26-33. 
 
65 AS FORÇAS DA INTERCESSÃO – Traze a Mim, em 
oração, as dificuldades que se acumulam dentro de tua alma. O 
que tu estás sentindo, é o movimento das forças de intercessão. 
Não é uma luta pessoal. As resoluções virão enquanto oras, e não 
enquanto procuras a sabedoria como um fim em si mesma. 

A oração traz mais iluminação do que os livros. Procura-Me 
e tu SABERÁS. Entenderás mais do que sonhas ser possível, e a 
tua paz íntima aumentará. Romanos 8:26. 
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66 SAÚDE FÍSICA E MINISTÉRIO ESPIRITUAL  – Não 
interprete erroneamente as Escrituras quando dizem: “Subjugo o 
meu corpo e o reduzo à servidão” (1Coríntios 9:27). De maneira 
mais clara, a verdade poderia ser interpretada assim: Por uma 
disciplina apropriada e cuidado especial, zelarei pelo meu corpo, 
de modo a que preencha os desejos e os requisitos da alma. Por 
falta de saúde física, o ministério espiritual ficará prejudicado. 

Continua a tua corrida com um coração puro e receberás a 
recompensa. Teu caminho será inundado de bênção. Goza-as 
completamente e reconhece que elas vieram das Minhas mãos. 
3João 1-2. 
 
67 O DIA DO SENHOR – Este é MEU dia, e tu Me honras 
quando gastas horas sagradas durante este dia, na Minha Presença. 
Não importa ONDE nem COMO. Se o teu coração se ergue para 
Mim cheio de amor, adoração e reverência, então a tua alma 
receberá um ministério e  tu serás usado para ajudar os outros. 
Salmo 122 e Hebreus 10:25. 
 
68 OS ANJOS ESTÃO SEPARANDO – Já não te falei acerca 
do Dia final, quando haverá a separação entre o joio e o trigo? Já 
não disse que este serviço será feito pelos anjos? Atenta no que te 
declaro, que estás  testemunhando agora a antecipação desta 
tarefa. O trigo está sendo armazenado nos celeiros do Meu Pai, e o 
joio está sendo atado em feixes, num preparativo para o dia da 
destruição. 

Muitos têm sido avisados, por vezes, da presença e do 
ministério dos anjos. Entre outras responsabilidades 
comissionadas a eles, esta, de separar o trigo do joio, está sendo 
realizada nos dias atuais. Os cristãos, em toda a parte do mundo, 
estão sendo separados para o Meu Pai. Os filhos da ira e da 
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desobediência vão se afastando dos demais e se unindo uns aos 
outros. 

Verdadeiramente Eu te digo, que os anjos estão trabalhando. 
Eis porque uns são trazidos ao aprisco do Bom Pastor, e outros 
estão saindo, noite a dentro, para nunca mais voltar. Estás 
presenciando o cumprimento, em parte, desta profecia. Isto se vai 
processando rapidamente, à medida que o fim mais se aproxima. 
Este esclarecimento te dará muita paz ao coração. 
Mateus 13:39,41,49. 
 
69 A IMPORTÂNCIA DO TEMPO E DA BONDADE  – O 
tempo é de suprema relevância (importância, destaque). Não o 
desperdices. Quero ajudar-te a reconhecer o que é digno de 
atenção e o que não é; do contrário, serás tentado a eliminar o 
melhor que deve ser feito em primeiro lugar. Um horário escrito, 
uma espécie de pequeno lembrete, ajudar-te-á bastante. Lembra-
te, porém, que a bondade é mais indicada para o fervor espiritual, 
do que toda a eficiência no trabalho. Nunca deixes que as tuas 
obras de justiça ultrapassem os teus pequenos atos de 
compreensão. 

Tudo quanto as tuas mãos possam executar, isso não deve 
preceder (vir antes de) as expressões gentis de um coração 
compassivo. Efésios 5:15-16 
 
70 A MOTIVAÇÃO DO AMOR  – Muitas vidas poderiam ser 
simplificadas e enriquecidas por trabalhar menos e amar mais. Na 
verdade, tudo o que for feito, sem ser motivado pelo Amor divino, 
será em vão. É muito pior do que não fazer nada, porque falta de 
amor é um potencial destrutivo. 

Algumas pessoas que se elevaram na fama, vieram a cair, 
envergonhadas, devido ao seu espírito egoísta, mesquinho, isento 
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de caridade (amor). 1Coríntios 13. 
 
71 HÁ SEMPRE UMA ALTERNATIVA  – Nenhum preço é 
grande demais para pagar o cuidado especial que tu deves ter com 
aquilo que Eu te tenho dado. Nunca olhes levianamente o que a 
Meus olhos é precioso. Há sempre uma alternativa para a vida que 
sabe renunciar, mas, mesmo assim, ela é limitada e estéril. Porque 
tudo o que preferires de importante, deves entregá-lo a Mim, 
continuadamente. 

A Minha graça é como um farol. Vai espalhando a sua luz e 
guiando com segurança. Gênesis 22:2. 
 
72 UMA CAMINHO DE TRIUNFO  – Nunca te deixes conduzir 
pelo raciocínio humano. Dias difíceis ameaçam chegar, mas Eu te 
dou agora a provisão necessária. 

É caminho de triunfo aquele que vai ficando iluminado. 
Quando a Minha Presença está contigo, podes saber que há 
bênçãos armazenadas. Serão abertas as portas à medida que a tua 
confiança repousar em Mim. E será tudo deslumbrante, além dos 
teus mais elevados sonhos. 1Coríntios 2:9-16. 
 
73 POR QUE TE DESANIMAS? – Filho Meu, preciso de ti. 
Não te tenho convocado e abençoado? Não tenho colocado a 
Minha mão sobre ti e te preparado conforme os Meus propósitos? 
Por que então ficas a indagar e por que duvidas? 

Os exemplos do passado consolidam os teus pensamentos. 
No entanto, eles não podem dar-te forças para o dia de amanhã, 
exceto se deliberadamente tu lhe deres tais forças. A cada tarefa 
que Eu te confio, adiciono a habilitação. Se Eu requerer algo além 
do que te pedi, fica certo que foi Minha intenção cumular-te de 
maior energia e de mais claro entendimento, pois sei, muito bem, 
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do que vais necessitar. 
Tenho provado, muitas vezes, a tua fé, e sei que ela é forte. 

Por que te desanimas? Ergue-te e caminha sob a inspiração do 
Meu Nome, reconhecendo que sou Eu que te impulsiono para a 
frente. Não é homem nenhum. É o Meu plano para a tua vida. E 
então, sabendo isto, o teu caminho será fácil. Isaías 45:2,5. 
 
74 COMUNHÃO – A comunhão Comigo purifica a alma. Essa 
intimidade motivará a vida de oração. Ela fará brotar o fervor 
santo. Eu negarei os desejos indignos e impedirei os objetivos 
egoísticos. 

Se andares Comigo, nunca terás a tua alma desorientada, 
mas se negligenciares essa comunhão, não será assim. 

Meditar em Mim é achar direção. A procura comum de 
informações sobre as coisas naturais, é certa e humana; mas Eu te 
digo que se quiseres receber a sabedoria concernente ao Meu 
Espírito, deves procurá-la INTERIORMENTE. 

Podes falhar em tudo mais, porém não te negues em ter esse 
divino contato, pois te digo, verdadeiramente, que se assim o 
fizeres, tudo mais na tua vida correrá bem. Não poderás errar, 
conforme o Meu ponto de vista, se a tua vida estiver ligada à 
MINHA VIDA. João 15:1-5. 
 
75 SÊ ACESSÍVEL – Procura ouvir com prontidão os 
ensinamentos do Santo Espírito. Eu não costumo falar como os 
sons da trombeta. Meu apelo é como um toque suave no ombro. 
Não aguardes uma experiência retumbante. Segue a pequenina 
Voz silenciosa. Sê obediente aos ternos chamamentos do Espírito. 
Opero muitas vezes desta maneira, porque desejo desenvolver a 
tua espiritualidade. 
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Reconheço as tuas fraquezas, mas é desta maneira que Me 
proponho fazer-te forte. Sei das tuas indecisões, mas é assim que 
fortifico a tua fé. Observo como anseias a sabedoria do Alto e te 
ensino a obtê-la através de cada ação diária, por mais singela e 
humilde que seja. 1Reis 19:11-12. 
 
76 NAS TREVAS E NA LUZ – Repousa em Mim com absoluta 
confiança. Eu estou presente, tanto nas trevas como na luz. Em 
toda a parte e em todas as condições, Minha graça está operando 
dentro de ti. O segredo é este: Deixar o Meu Espírito operar. É 
isto, simplesmente. Não precisas lutar. A obra do Espírito é tão 
silenciosa como as nuvens brancas que passeiam pelo céu azul. 
Não O compliques. Eu sopro nas cordas tensas de tua alma e tiro 
delas as melodias. Ponho as Minhas palavras na tua boca e faço-as 
produzir vida espiritual. 

Tão somente põe a tua consciência sob a Minha direção. 
Salmo 34:1. 
 
77 O IMPÉRIO DA ADORAÇÃO  – A tua única 
responsabilidade é adorar-Me e conduzir outras almas a proceder 
assim. Os homens têm aprendido a realizar uma série de outras 
atividades. Mas o Meu desejo é que tu Me louves, acima de tudo 
mais, e isto vai sendo negligenciado. 

Porfia em viver na atmosfera bem-aventurada do Santo 
Lugar, e que o teu ministério seja abrir para os outros esta porta. O 
privilégio que te dou é glorioso e sagrado. A Minha bênção há de 
santificar a tua vida na mesma proporção em que cumprires esta 
missão maravilhosa. Salmo 100. 
 
78 SENSIBILIDADE ESPIRITUAL  – Tenho unido a Minha 
Alma à tua alma, num Concerto de Sangue. Redimi-te da 
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destruição. Refinei-te na fornalha das aflições. Usar-te-ei agora, e 
tudo que peço é que fiques diante de Mim, tranqüilamente, 
aguardando a Minha Palavra no íntimo de tua alma. Esta 
comunicação nunca falha. Ela nasce, espontânea, como o poder da 
cura que vem pela fé. 

Não prometi que mandaria chuvas de bênçãos? Certamente 
encherei o teu vaso com um derramamento poderoso do Meu 
Espírito vivificador. Aguçarei os teus sentidos espirituais e tu 
OUVIRÁS no Espírito, FALARÁS no Espírito, PERCEBERÁS 
no Espírito, e SENTIRÁS, verdadeiramente, da mesma forma. 

Assim como o homem natural possui os seus cinco sentidos, 
– a vista, o ouvido, o olfato, o gosto e o tato, – as almas 
regeneradas os possuem, espirituais, e o servo de Deus, ativo, com 
saúde, trabalha sob a operação desses maravilhosos sentidos. 

Tal poder também já é teu. Usa-o e deixa-Me instruir-te 
através da tua sensibilidade espiritual. 1Coríntios 12:7-11. 
 
79 PLENITUDE – Abro-te as portas e por elas deves passar. Meu 
Espírito falará em ti, e tu pronunciarás o que te for mandado. 

Tens estado como a plantinha verde. Agora quero que 
brotem flores na tua vida. A florescência é o símbolo da 
manifestação do Meu Espírito. E ainda mais do que isto: o 
produzir flores é a realização do propósito original. É o destino do 
homem. É a finalidade última para a qual o ser humano foi 
designado pelo Criador. Qualquer coisa menos do que isto, é 
fracasso e desapontamento. 

Ter vida apenas, não é suficiente. A plenitude da vida, é o 
que espero de todos os Meus filhos e filhas, enquanto vão 
chegando à sua maturidade espiritual, a fim de que, após a 
florescência maravilhosa, produzam os frutos sazonados (à seu 
tempo) para os quais os tenho destinado. João 15:8. 
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80 OPORTUNIDADE PARA FALAR  – Eis que tens o dom da 
palavra. Abrirás a tua boca e Eu a encherei. Sairás e não serás 
detido. Tu Me glorificarás e farei de ti um canal de bênçãos por 
onde correrão os rios de águas vivas da Minha graça. 

Levarás a Minha cura. Levarás a Minha esperança. E hás de 
esquecer aqueles primeiros tempos quando não tinhas força para 
ficar de pé, porque Eu te erguerei e te darei energia sobrenatural. 
Eu te revestirei do Poder do Alto e magnificarei a Minha palavra, 
de modo que, à medida que falares, darei a confirmação, mesmo 
com milagres. Alguns desses milagres serão espirituais, 
processando-se nos corações das pessoas a quem falares. 

Sê fiel à Minha palavra, deixa-a correr livremente através da 
tu vida, e Eu a abençoarei, fazendo dela semente de alto poder 
germinativo, que dê vida eterna aos que a ouvirem, sim farei da 
Minha palavra um condutor de liberdade. Marcos 16:20. 
 
81 VALORES ETERNOS – Cada atitude de tua vida se tornará 
impregnada de significação sublime se te consagrares 
completamente a Mim. 

Se Me deres o teu tempo, Eu o encherei, todo ele, de valores 
eternos. 2Timóteo 1:12. 
 
82 EVITA A FRIVOLIDADE  – Com o mesmo desprezo com 
que evitas os grandes pecados, evita a leviandade. Os pecados 
maiores são transgressões da lei de Deus, porém os atos e palavras 
frívolos são ladrões capazes de roubar, tanto de ti mesmo como 
dos outros, muitos bens espirituais. 

Piadas e ditos chistosos poderão distrair-te de perceber 
privilégios e oportunidades que ponho no teu caminho. Se fores 
tolerante com essas distrações passageiras, tirarás dos outros as 
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bênçãos que deverias levar para eles, e furtarás de ti mesmo as 
recompensas que Eu te daria se ANDASSES NO MEU 
ESPÍRITO. Mateus 12:36-37. 
 
83 ORAR E VIVER NO ESPÍRITO  – Tenho-te advertido  a que 
ORES NO ESPÍRITO, mas não te esqueças de que também te 
tenho pedido a que ANDES NO ESPÍRITO, e isto não apenas 
durante uma parte do teu tempo, mas EM TODOS OS TEUS 
MINUTOS. 

A necessidade é crítica, a hora é urgente, e estou apelando 
para um entrega total de tua vida. Tens desejado ser escolhido. Eu 
te chamei. Hás de entender que pedirei de ti muito mais do que 
daqueles que não foram chamados. Romanos 8:14-21. 
 
84 REPOUSA NA MINHA FIDELIDADE  – Não fiques 
ansioso. Meu Espírito dirigirá os teus passos. Não temas. Nunca 
houve um lugar por onde andas que Eu não tenha andado antes. 
Muitas vezes a tua fé vacila. Nem por isto te preocupes. Mesmo 
quando não te sintas forte, Eu estou te segurando. Deves repousar 
na MINHA FIDELIDADE e não nos teus sentimentos. 

Tuas forças oscilam dia a dia, porém o MEU PODER será 
sempre o mesmo à medida que te renderes ao Meu Espírito. 
1Pedro 1:3-9. 
 
85 SOMENTE UMA PESSOA – Eu vos abençoarei, povo Meu, 
quando os vossos corações se voltarem para Mim com ansiedade e 
sinceridade. De onde vos virá o socorro, senão do Senhor? Não há 
satisfação para a alma nas possessões terrenas. 

Elas só poderão ser alimentadas por UMA PESSOA e não 
por coisas, por mais atraentes que vos pareçam. E a única 
PESSOA CREDENCIADA para saciar a fome das vossas almas é 
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O SENHOR, O SALVADOR JESUS CRISTO, através do 
Ministério do Seu Maravilhoso Espírito Santo. João 6:51-58. 
 
86 O OBJETIVO CENTRAL  – Sentir-te-ás sempre faminto se 
não aprenderes a buscar alimento em Cristo. E a tua sede não será 
satisfeita se não beberes do Espírito, participando assim da Vida 
do Senhor, o teu Salvador. Nenhum ser mortal te poderá oferecer 
tamanha bênção. 

O coração humano se regozija quando Cristo é o centro e o 
objeto mais alto de suas afeições. A consagração se torna um 
enlevo (êxtase, coisa que maravilha) nobre e puro quando se fixa, 
inteiramente, sobre Jesus Cristo! Seu Nome, sozinho, quando 
pronunciado em adoração, ergue o coração mais cansado, tirando-
o do desespero e enchendo de alegria a alma necessitada. 
João 4:13-14. 
 
87 DEIXA-O TOMAR A INICIATIVA  – Não permitas que 
motivos egoístas governem as tuas ações. Que sejas impulsionado 
pelo Amor de Deus e se verdadeiramente o fizeres, poderás 
repousar seguro de que tudo quanto executares, merecerá a 
aprovação do teu Pai. 

Certas coisas que são admissíveis aos outros, tu não podes 
praticar. Desde que te entregaste à Vontade de Deus, não podes 
escolher, livremente, o que bem quiseres, porque, quando te 
ligaste a Ele, aceitaste a Sua direção. Deixa-O, pois, tomar a 
iniciativa. Tiago 4:6-10. 
 
88 NÃO INÉRCIA, MAS SUBMISSÃO – Estás chamado, não 
para a inatividade, mas para uma total consagração. 
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Feliz é o ser humano que põe no Senhor a sua confiança, 
indo até ao extremo de deixá-lo formular os planos e dirigir os 
caminhos. 

Nenhuma recompensa é mais doce do que sentir a Sua 
direção. Nenhuma vida é mais tranqüila do que viver sob Sua 
dependência. A Seus pés há uma paz duradoura. Não haverá 
desordem num lar onde Cristo Se tornou o Chefe Supremo. 

A vida inteira se transforma num hino de louvor quando o 
Amor de Deus governa o coração. 1João 2:17. 
 
89 COMUNICAÇÃO  – Conserva-te em comunicação vital 
Comigo. Esconde-te do mundo tanto quanto te for possível. Tu 
preencherás o Meu propósito a teu  respeito somente quando os 
teus canais de comunicação estiverem completamente abertos e 
livres para Mim. Resiste a cada obstáculo. Entrega-Me o lugar 
mais reservado de tua consciência. É somente assim que Eu posso 
controlar inteiramente as energias de tua vida. Do contrário, tu as 
dissiparás inconscientemente. Eu preservarei essas energias para a 
atividade do Meu Espírito, se o teu lugar de habitação for a 
comunhão Comigo. 

Não confies em nenhum outro segredo de poder espiritual. 
Não há nenhum outro. Filipenses 3:7-14. 
 
90 MODERAÇÃO E PROVISÃO – Serás abençoado se 
suportares o Meu jugo; e se carregares o Meu fardo terás sempre 
alegria. Chamei-te para este ministério e te darei a provisão 
necessária de modo que o cuidado financeiro não te aflija. Sê 
diligente no cumprimento da tarefa até que Eu te dê o suprimento. 
O que for necessário Eu te darei e mais do que isto será uma 
cilada e uma frustração. 
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A luxúria faz pesar o coração. Eu abençôo a pureza, porém 
as vaidades que somente alimentam o egoísmo, são destrutivas 
para a alma. 

Aprende a discernir a diferença entre o real e o supérfluo e 
procura contentar-te em viver modestamente. 

Livra-te de compromissos financeiros e segue o padrão 
daqueles que aprenderam a viver com simplicidade. Inspira-te no 
caráter dos que se disciplinaram na singeleza, não permitindo que 
os teus olhos fiquem atraídos pelas extravagâncias. 
Provérbios 15:16. 
 
91 NÃO PENSEIS NO DIA DE AMANHÃ  – Meus filhos, vós 
ficais despreocupados quando Me entregais as vossas 
necessidades terrenas, e incessantemente dais o primeiro lugar ao 
Meu Reino. Não vos deixarei perturbados quanto a problemas 
financeiros, pois bem sabeis que em Mim não existe a pobreza; 
portanto, proíbo-vos, terminantemente, de estardes perplexos 
sobre tais assuntos. Necessito da atenção de todos vós centralizada 
em Mim, e sei que não poderei tê-la até que expulseis as vossas 
preocupações quanto ao dia de amanhã. 

Não vos impeço de agir. Impeço-vos, sim, de ficardes 
inquietos. A melhor maneira de quebrar o poder da inquietação é a 
recusa de pensar na manutenção futura. Eis a chave: Há uma só 
batalha a ser enfrentada: a de hoje. A maior parte dos 
pensamentos ansiosos estão relacionados com os fatos ainda não 
realizados. Ponde todos eles sob a Minha guarda, e deixarei que a 
vossa confiança em Mim, opere, livremente. 

Para o momento necessitais da Minha sabedoria. Para 
amanhã, armazenai a vossa fé. Experimentai fazer o que vos digo, 
e nunca mais voltareis a andar pelos antigos caminhos. 
Tiago 4:13-17. 
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92 A HORA DA VISITAÇÃO  – Simplifica a tua vida. Não 
trabalhes por aquilo que perece. O único valor permanente é fazer 
a Vontade de Deus. Estás dissipando as tuas energias espirituais 
em atividades demasiadas. As tensões trazem constante ameaça. 
Foi assim com Jesus no Seu ministério terreno. Por isto Ele 
sempre subia ao monte, sozinho, para orar, a fim de expulsar de Si 
as pressões ocasionadas pelo torvelinho (redemuinho, turbilhão) 
das multidões que O procuravam. 

Formulei planos para a tua vida, e eles estão sendo 
impedidos pelos teus próprios planos. Tenho trabalho para ser 
executado por ti e ao chegar às tuas mãos, rapidamente, precisas 
de estar livre a fim de efetuá-lo. Se fizeres o preparativo agora, 
não terás impedimentos mais tarde. 

Conhece a tua hora de Visitação. Mateus 8:21-22. 
 
93 RESPONSABILIDADES E PRIVILÉGIOS  – As 
responsabilidades sempre aumentam à proporção que aumentam 
os privilégios. Àquele que tiver obtido grandes riquezas 
espirituais, Eu requererei muito mais do seu ministério. Que a 
vida terrena do Senhor Jesus seja um exemplo para a tua vida. Dia 
e noite Ele operava, orando de noite e trabalhando de dia. Assim 
deves fazer. A presente hora é mais crítica porque se aproxima o 
tempo do julgamento final para toda a humanidade. A escuridão é 
profunda e a luz das Minhas testemunhas está mais carente de 
espalhar-se do que nunca. 

Sê fiel, e assim livrarás a muitos e preservarás a tua própria 
alma. Mateus 25:28-30. 
 
94 COMBATE A DEMORA  – Se desejares repartir a bênção de 
tua fé com os outros, não esperes por uma ocasião oportuna. A 
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vida só pode ser vivida no momento presente. Combate a demora 
como se ela fosse um inimigo; mas antes de lutares contra ela 
necessitas de mais atividade em reconhecê-la, porque muitas 
vezes ela se mascara em outras oportunidades de aspecto mais 
atraente. 

Muitas vezes não Me permites falar através da tua pessoa, 
porque te falta coragem; porém enganas o teu próprio coração 
com a desculpa de que mais tarde e em outro lugar será mais 
conveniente. 

Quando estiveres pronto a obedecer, diretamente, ao Espírito 
Santo, e assim remover de ti a perplexidade da demora, haverá um 
conforto e EU TE AJUDAREI através das tuas mais terríveis 
fraquezas! Marcos 8:35. 
 
95 EXERCITA-TE NA FÉ  – Estás aprisionado pelo orgulho e 
pela satisfação própria. Isto não Me agrada. Necessito do teu 
testemunho numa livre circulação. Preciso de ti com uma 
disposição maior. Exercita-te na fé, na convicção de que Eu te 
darei as palavras apropriadas e as encherei com o Poder do Meu 
Espírito, e assim serão usadas por Mim para levar aos outros, 
salvação e liberdade. 

Não te detenhas pelas dúvidas. Repousa em Mim e não olhes 
para as tuas próprias limitações como deficiência. 

Se Me deres a oportunidade, Eu Me manifestarei, de um 
modo poderoso, através da tua pessoa. Sê o Meu porta-voz e Eu te 
darei as palavras e a mensagem. Marcos 16:20. 
 
96 SURPRESAS ANTECIPADAS – Ó filha Minha, sê 
obediente. Tenho planos para ti. Eis que te digo: tenho 
propósitos... Tenho, sim, um ministério para cumprires. Não 
confies em ninguém para te abrir esta porta. Eu mesmo abro as 
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portas para os lugares de serviço que destino a Meus filhos. Não 
somente abro portas, porém mais do que isto, e de maneira 
diferente, EU CRIO o campo de trabalho e planto nova árvore em 
solo virgem. Não Me utilizo de planos já existentes... faço-os, Eu 
mesmo, e para atingir as almas pelas quais Me preocupo, Eu te 
guio por novos caminhos e te faço descer por estradas não 
pavimentadas. 

Um exemplo na Bíblia, é o caso de Filipe dando o Meu 
testemunho ao eunuco que atravessava o deserto (Atos 8:26). 
Outro exemplo foi o trabalho inaugurado pela mulher de Samaria 
quando, repentinamente, se transformou numa missionária aos 
habitantes de sua cidade (João 4:28-29). 

Prepara-te para o inesperado, para as surpresas antecipadas, 
se te dispões a seguir-Me. 

Mudando a figura, fixa os teus olhos no alvo. Eu posso 
introduzir uma repentina mudança não estipulada, no programa... 
um lugar de quietude, uma fortaleza, um “crescendo” não escrito 
na partida musical. Isaías 40:3-5. 
 
97 CONTATO VITAL  – Procura viver em constante comunhão 
Comigo e luta para manter ininterrupto esse contato vitral. Então 
serás gerado dentro de ti o Meu Poder que te dará saúde e sustento 
para cada instante do teu atual ministério. 

Esta era a razão porque o Senhor Jesus gastava longas horas 
em solitária vigília com o Seu Pai. E esta é a razão pela qual as 
Escrituras te admoestam a orares sem cessar. 

Enquanto oras e meditas, és enriquecido pelo Espírito na 
graça e na compaixão de Jesus Cristo. Tua alma é aperfeiçoada 
quando te ajoelhas na Sua Presença, tal como a rosa que se abre à 
luz do sol. Judas 20-21. 
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98 ALEGRIA ILIMITADA  – Reconhece, no íntimo do teu 
coração, que o teu corpo tem sido formado com o propósito de 
espalhar em ti e em derredor a glória do teu Pai e que o Espírito 
Santo opera na tua vida, até o momento final, para que este 
maravilhoso plano de Deus seja cumprido. 

Eis que estou a teu lado para ajudar-te, e assim não terás 
necessidade de confiar na tua força pessoal nem na tua cultura. À 
medida que Me glorificares e Me honrares, os “rios de águas vivas 
fluirão” e a tua alegria será ilimitada. 2Coríntios 4:7. 
 
99 SÊ ATENTO – Filho Meu, se prestares toda atenção, ouvirás a 
Minha voz. Nunca falo para satisfazer curiosidades. Tens 
necessidade de conhecer o Meu amor por ti e o desejo que tenho 
de comunicar-Me contigo. 

Presta toda e absoluta atenção. Põe os teus ouvidos à escuta, 
numa verdadeira sintonia Comigo. Nada Me separa de ti, senão a 
tua indiferença. Nem pessoas, nem quaisquer atrações poderão 
afastar-Me de ti, senão a frieza do teu próprio coração que impede 
a tua receptividade. Sê cuidadoso para perceberes os apelos do 
Espírito de Deus. Ele te quer abençoar ricamente. Ele te fará 
sensível a Sua direção divina, até nos mínimos detalhes, porque 
aquilo que te parece de pouca importância, muito freqüentemente 
poderá ter as maiores conseqüências. Todos os setores de tua vida 
devem ser ligados a Mim. 
Provérbios cap 1; 1Tessalonicenses 5:19. 

 
100 CONSTANTE VIGILÂNCIA – Não impeças a Minha 
proximidade pela preocupação com qualquer outra coisa, mesmo 
que isto te dê satisfação. Procura entender que a maior medida de 
devoção a Mim nunca é demais, e menos do que isto é pecado. 
Preciso da tua constante vigilância. Se Eu for impedido por uma 
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interferência periódica, de que outro modo poderia comunicar-Me 
contigo ? Bem vês que não estou pedindo em demasia. Se não 
houver divisões em sua alma, serás capaz de fazer tudo quanto te 
for pedido nos deveres cotidianos, sem perderes, por um instante 
sequer, o contato Comigo através do Santo Espírito. Salmo 
25:14,15. 
 
101 O ÓLEO DA CONSAGRAÇÃO – Todos os teus trabalhos 
devem ser abençoados com o óleo da consagração. Nenhum deles 
deverá ser omitido. Os que foram mais preciosos, Me serão 
diariamente oferecidos e dedicados. Até os que foram inúteis ou 
errados, deves entregar-Me, afim de que Eu possa desviá-los de ti; 
os puros e desagradáveis, de igual maneira, Me serão dados, para 
que, de continuo. fiques livres de os tomares egoisticamente. 

Qualquer coisa que tu segures com avidez, como tua 
possessão, virá a ser um peso na tua vida. ENTREGA-ME TUDO, 
diariamente, no teu culto matinal. Levítico 14:23. 
 
102 CONSAGRA AS BÊNÇÃOS TAMBÉM – Estás 
acostumado a Me dares a liberdade de tirar de ti tudo quanto seja 
desagradável aos Meus olhos. Agora Eu te peço que me entregues, 
todos os dias, as bênçãos com que te tenho aquinhoado. Quero-as 
também. Tornarei a multiplicá-las e a guardá-las. Somente sobre 
os Meus cuidados estarão seguras. Serias capaz de esquecer os 
perigos para conservá-la sem teu poder ? 

A TRANQÜILIDADE VEM DA SUBMISSÃO. Tens 
aprendido a renunciar os teus fardos.  Agora estou empenhado em 
ajudar-te a renunciar as tuas benção. Parte da tua ansiedade no 
presente, está no sentimento de responsabilidade que tens de 
cuidar daquela coisa preciosa que Eu mesmo te dei. EU NÃO A 
TOMAREI, mas a conservarei para ti, e assim ela será uma 
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benção duplicada. Não somente serás galardoado por tê-la 
recebido, mas estarás livre da preocupação de guardá-la. É como 
guardar uma jóia num Banco. Ela fica menos acessível à tua mão, 
porém não se perderá; somente o peso do cuidado é que se 
acabará. Deixa-Me guardar o teu tesouro. 2Timóteo 1:14. 
 
103 COMO UM CORDEIRO DIANTE DE UM LEÃO – 
Todas as qualidades de perigo estão como emboscadas diante e 
em derredor de ti. O inimigo deseja roubar-te a benção mais 
sagrada. E quer tomá-la para destruí-la. A tua força na proteção 
desta benção não pode competir com a deslealdade do adversário. 
Ele fica a espreita num lugar oculto, e tu estás como um cordeiro 
diante de um leão. 

Deixa, pois, tudo a Meus pés e fica certo de que a tua atitude 
redundará em alegria, gozo e paz. Isto NÃO será um sacrifício de 
tua parte. Será a tua libertação. 1Pedro 5:8. 
 
104 A SEARA ESTÁ MADURA – A hora é chegada.  Sê 
diligente. A seara amadureceu, e porque assim é, há necessidade 
de maior cuidado. Não confies na tua suficiência. Não tomes por 
base os mesmos métodos que já usaste no passado. Há 
necessidade de maior ternura, de mais compaixão e de infinita 
paciência. Salvar as almas é ministério delicado. Quando te 
comunicas com elas, estás tocando o que há de mais precioso. 
Nenhum trabalho nesse mundo requer mais sabedoria divina. 
Procura, continuamente, a Minha direção, o Meu discernimento, a 
fim de te capacitares a colher os frutos amadurecidos sem os 
machucares. Joel 3:13. 
 
105 A AUTORIDADE DE CRISTO  – Há muitas pessoas que te 
procuram para que lhes mostres o caminho da salvação. Não 
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percas nenhuma oportunidade. Está em perigo o destino ETERNO 
das vidas. Qualquer frivolidade ou descuido poderá afastar de ti e 
da outra pessoa uma inestimável experiência do Poder do Espírito 
de Deus. 

Não prossigas num caminho tão inseguro. Apóia-te no 
Espírito Santo e conserva a tua mente sob controle dos 
pensamentos de Cristo. Não fiques satisfeito de outro modo, senão 
deste. Porque se aceitares a alternativa, estarás virtualmente 
fracassado. 1Pedro 1:12-19. 
 
106 DESCOBRE A SIGNIFICAÇÃO ESPIRITUAL  – Olha 
para Mim no meio de cada tempestade. Muito te será revelado. A 
tua vida se enriquecerá quando descobrires a verdadeira 
significação espiritual de tudo quanto te acontece. Não te 
preocupes em compreender o inesperado, mas simplesmente 
entrega-Me cada situação e adora-Me no meio delas. 

A iluminação virá quando o coração estiver submisso; 
porém se te desanimares ou te rebelares diante das circunstâncias 
desagradáveis, simplesmente multiplicarás tuas tristezas e atrairás 
para a vida as forças destruidoras. Salmo 37:1-19. 
 
107 A FÉ SE MANIFESTA NA RESPOSTA DIVINA – 
Nenhum mal poderá atingir-te, se Me entregares tudo que te 
oprime, porque ao mesmo tempo em que o fizeres, Eu produzirei 
dentro desse mal as forças do bem! Um exemplo na Bíblia é a 
visitação dos anjos para a preservação de Daniel na cova dos 
leões. O Poder da Justiça estava operando no coração de Daniel, 
trazendo em seu socorro as energias protetoras. Era a fé que se 
manifestava na resposta divina. 

A mesma lei graciosa operará em teu favor. Experimenta-a. 
Enquanto a estiveres testando, observarás que o temor da 
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calamidade gradualmente se dissolverá e ganharás uma confiança 
mais firme no Meu Poder. Daniel 6:22. 
 
108 A FÉ É O ANJO PROTETOR – "O Senhor me livrou da 
mão do leão e do urso", disse Davi e com uma coragem intrépida 
saiu, corajosamente, para enfrentar o gigante filisteu. Aquilo que, 
pela fé, for experimentado na solidão com Deus, será evidenciado 
publicamente, na hora da crise. Foi pela fé e pela bravura que 
Davi se manteve acima de seus contemporâneos. 

A fé secreta teve o seu momento de revelação pública. E é 
sempre assim. Vai construindo a tua fé profunda durante os 
menores desafios, e ela será o teu anjo protetor nas horas 
calamitosas. 1Samuel 17:32-37. 
 
109 ATITUDE DE GRATIDÃO  – Ó filhinho Meu, preparei o 
caminho adiante de ti, e não temerás nem hesitarás. A medida que 
andares verás que a vitória já foi alcançada e o inimigo derrotado. 
Ameaça nenhuma te porá de lado e nenhum fracasso passado 
diminuirá a tua fé na Minha providência, para dar-te a provisão de 
hoje e Minha graça e força para amanhã. 

Ama-Me de todo o teu coração. As bênçãos do Senhor se 
derramarão sobre todos os que dedicarem todas as energias físicas 
e mentais à devoção. EU SOU O SENHOR TEU DEUS. Eu te 
salvei, Eu te curei e tens, portanto, muitos motivos para louvar-
Me. Nunca te detenhas. A ocupação mais elevada para a alma , é a 
ação de graças e a adoração. Não cesses de manter sempre uma 
atitude de espontânea gratidão. Ela adoçará o teu próprio espírito e 
erguerá todo o teu trabalho a um plano mais alto. Josué 1:3-9. 
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110 APRENDE BEM E PRESTA MUITA ATENÇÃO – Se 
puderes demasiada atenção nas tuas perturbações e nas dos outros, 
elas poderão impedir a atuação do Meu Espírito na tua vida.  

Sê como o pequenino a aquietar-se, sossegado, nos braços 
de sua mãe, e fica certo de que te levo assim bem perto do Meu 
coração. Eis porque tomas conhecimento de muitos segredos não 
revelados aos demais. Antes de poderem ouvir Minha Voz, eles 
deverão encontrar, por si mesmos, o lugar que agora ocupas. 
Enquanto isso, Eu te convoco a seres o Meu embaixador diante 
dos que Me procuram por outros caminhos. 

Aprende bem e presta, aguçadamente, a devida e melhor 
atenção. Isaías 26:3. 
 
111 DEITA FORA A TUA VIDA EGOÍSTA – Toma toda a 
cautela quanto à Minha Presença. A tua receptividade se torna 
vagarosa devido aos cuidados e aos passatempos sem importância. 
Eu preciso de tua atenção completa, sim, Eu necessito de tua 
dedicação total. 

Atravessas dos tempos finais desta Dispensação e estou 
convocando todos os Meus escolhidos para afastarem de si a vida 
egoísta e ANDAREM NO ESPÍRITO. Foi a mensagem dos 
apóstolos; na verdade foi a mensagem de Jesus. Foi também a 
mensagem escrita nos Salmos e Provérbios, pois eles enfatizam 
uma lealdade incondicional à Minha Verdade. Ações invisíveis se 
tornam consistentes pelas fortes convicções. João 13:17. 
 
112 FORÇA INTERIOR E AÇÃO EXTERIOR – A lealdade e 
a devoção  tem sido sempre virtudes indispensáveis. Digo-te que, 
nesta hora de apatia e de declínio, quando os sólidos fundamentos 
da estrutura moral da humanidade estão se desintegrando 
necessitas ser mais diligente do que nunca para achares e 
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conservares atua força interior e deixá-la manifestar-se 
externamente. Provérbios 28:13. 
 
113 COMPARAÇÃO DE VALORES – Pelo uso contínuo, as 
peças das máquinas se desgastam; do mesmo modo,pelas 
constantes irritações das circunstâncias exteriores a tua alma 
poderá perder as suas genuínas formas. É, somente, na 
conservação do equilíbrio íntimo do teu espírito com o Meu, que 
podes evitar as distorções. 

O exterior é tudo aquilo que os homens vêem ou percebem. 
Mas, o interior, o qual vai dentro da alma, é o mais vital. “O 
homem olha para as aparências, mas Deus vê o que está no 
coração”. E é no coração que a sinceridade precisa ser mantida a 
todo custo. Nenhuma alegria terrena possui significação suficiente 
para ser a ela comparada. Nunca se poderá trocar a sinceridade ou 
a integridade por outro qualquer adorno moral, por mais atraente 
que se mostre. A paz interior jamais poderá ser substituída pelo 
contentamento exterior. Tu és a pérola que não pode ser trocada 
pela areia. Salmo 51:6-17. 
 
114 O PODER IRRADIANTE DO ESPÍRITO SANTO – 
Todas as espécies de artifícios procurarão se antepor diante de ti 
para destruir o teu equilíbrio espiritual. O poder irradiante do 
Espírito Santo dentro de tua alma está sempre procurando atrair-te 
para conservar em ti a perfeita forma divina. Que não haja 
resistência de tua parte. Antes resiste a atração das forças 
exteriores. Na linguagem das Escrituras, tais forças representam: o 
mundo,a carne e o demônio que influenciam para destruição e a 
deformidade. 
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É exclusivamente o Espírito de Deus, – e ninguém mais 
debaixo do sol – que pode preservar a tua alma e colocar na tua 
vida o halo da pureza e a expressão da graça. Gálatas 5:16-25. 
 
115 O ESPÍRITO DE DEUS NÃO CONHECE A 
DECADÊNCIA – Procura-O sempre na oração e na comunhão 
diárias. Procura-O com o vigor da mocidade porque o espírito 
humano não conhece a velhice que os anos trazem. Na verdade, 
muito ao contrário, ele aumenta as energias, desenvolve a 
compreensão e ganha experiência. 

O Senhor é a força da tua vida e Ele não conhece a 
decadência. O Seu Poder é terno: jamais diminui ou oscila. E 
porque é O MESMO, não pode ser nem mais nem menos. Salmo 
27:1. 
 
116 UMA VESTIMENTA DE GLÓRIA – A Minha Vida te 
envolve como um jato de luz. Isto não é visível aos olhos naturais, 
mas é testemunhada por anjos e eles se regozijam. É também 
visível ao demônio e ele sabe que não tem poder para tocar-te. 

Tu repousas neste lugar de proteção divina pela tua própria 
vontade. Não foste advertido sobre o que deverias escolher mas 
quando desejaste a Minha santidade e fazer a Minha vontade 
passaste a usar uma vestimenta de glória para tua alma. Sentir-te-
ias encorajado em saber que é teu este privilégio agora, mas Eu te 
digo que um dia há de vir e muito breve quando a proteção da 
Minha Presença em luz poderá livrar a tua alma de uma vez para 
sempre, dando-lhe a vitória eterna a que tem direito de herança. 

Não serás atingido pela intriga e a influência dos homens 
não será forte bastante para te abater, porque puseste a tua 
confiança no Senhor. Salmo 91:9-10. 
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117 SINCERIDADE – Filho Meu, sê verdadeiramente como a 
criancinha, preservando dentro do teu espírito a graça da 
simplicidade. Conserva uma honestidade genuína. Resiste a todas 
as tentações que te ponham em relevância. Sê natural. Toma o 
exemplo de Jesus, que foi contra a presunção, a astúcia e a 
timidez. Sê real e sincero, pois quem quer servir a Deus precisa ter 
absoluta sinceridade. As preocupações e os problemas são reais, 
muitas vezes. Se o teu estado mental for constantemente 
preservado por Mim então muitos que carregam fardos e aflições 
poderão ser ajudados por ti. 1Pedro 5:8. 
 
118 GUARDA-TE DA LEVIANDADE - A Minha alegria é 
medicamento para o coração ferido e o espírito amargurado. 
Poderás possuir em abundância este contentamento que te dou. 
Livra-te,porém, da leviandade. Pensamentos insensatos e palavras 
vazias são completamente sem valor. Eu não poderia usá-los, 
nunca, de modo algum. Eles são antes um prejuízo do que um 
atributo. 

Todas as palavras são, ou ativamente boas ou ativamente 
más. Se forem negativas, são piores do que inúteis. São 
destruidoras. Estas atuarão para anular o testemunho que 
estabeleço quando falas as Minhas palavras. Portanto, se misturas 
as duas qualidades, as boas e as más, estas cancelarão aquelas. 

Não permitas tal descuido. Meus servos devem ser prudentes 
como as serpentes e mansos como as pombas. Que CADA palavra 
tua seja repleta de prudência e temperada com o sal da Bondade 
divina. Que os outros possam deduzir, de tua conversação, que tu 
manténs constante comunhão Comigo. Resguarda-te, pois, da 
leviandade, sob todas as suas formas, a fim de que o inimigo não 
semeie o joio das palavras ociosas que crescerão para afogar o 
precioso trigo da Verdade divina. Mateus 12:36-37. 
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119 PALAVRAS QUE TRAZEM CURA – Não fales mal de 
ninguém, mas encobre os erros falando o que é bom. O Amor 
encobre uma multidão de pecados e a glória do Amor é encobrir a 
falta. Fazendo assim curarás e não ferirás. Desejas exercer o 
ministério da cura. Ela abrange tanto o corpo como a alma, e não 
te contentes em curar apenas os corpos enquanto as almas ficam 
feridas. 

Aprende a espalhar benção e conforto espirituais através de 
tuas palavras e assim intensificarás o teu ministério de cura. 
Colossenses 4:6 e 3:16. 
 
120 ESTÁS VIOLANDO A MINHA VONTADE – Filho Meu, 
não estás onde Eu queria que estivesses. Como posso ficar 
satisfeito contigo? Sabes que "o Amor não busca os seus próprios 
interesses". E tu vives a procura deles e para Mim isso é tolice. O 
que desejas pode ser o bem e o belo e nada contenham de 
prejudicial em si mesmos. Entretanto, estás transgredindo a Minha 
vontade e mudando os Meus planos. Romanos 15:1-3. 
 
121 O SERVIÇO DO REI – Desejo de ti uma dedicação de 
propósitos de tal maneira firmada que não possas tolerar um 
desvio, sequer, na linha de tua conduta que leva às ações 
determinadas. Que não sejas atraído pelos valores passageiros 
nem mesmo pelas tuas melhores intenções. Não estás vivendo 
como em viagem de recreio, porém, ao contrário, a tua missão é a 
de um embaixador do maior dos reis. Não há lugar para 
divertimentos casuais e gracejos fúteis porque o trabalho em que 
te ocupas é o SERVIÇO DO REI. Hebreus 12:1. 
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122 UM PRECURSOR – Sê tolerante para com todos, seja qual 
for o grau espiritual em que eles estejam, porém não uses as suas 
medidas nas tuas normas de viver. Estou Me movimentando e 
quero que sejas um preparador de caminhos, um precursor. 
Permanece nas linhas de frente e toma a tua posição. Posso 
esperar, com certeza, que não fugirás covardemente. 

Dá-me o privilégio de sustentar-te na posição perigosa. Não 
sabes que sou capaz de conservar-te e adequadamente suprir-te de 
cada necessidade? 1Corintios 16:13. 
 
123 QUERO-TE COMO UM ÍMÃ – Há muito a quem estou 
atraindo, e o que farias se Eu te escolhesse para ser o Meu ímã? 
Esse óxido magnético do ferro tem em SI a propriedade que é 
SUA. Mas, não pode por si mesmo, operar e movimentar-se. 
Simplesmente é, e na sua qualidade essencial de ser, exercer uma 
influência poderosa. Uma coisa só lhe é requerida: esperar a 
aproximação do objeto de ferro ou ficar numa distância adequada 
para atraí-lo. Sendo assim, deixa-Me colocar-te, pelas Minhas 
mãos, nos lugares convenientes de vital influência para que o Meu 
Poder de atração se faça através de ti. 

Tudo quanto for necessário Eu te darei através do Poder do 
Meu Espírito dentro de ti. Filipenses 2:14-15. 
 
124 REJEITA-O COM RAPIDEZ – Nada do que faço te seria 
estranho se ficasses atento a Minha Voz. Nenhuma sombra de 
dúvida obscureceria, aos teus olhos, a Minha Face se 
permanecesses sob a Minha direção. 

Só poderei guiar-te se guardares a Minha orientação. Muitos 
procurarão induzir-te pelo caminho errado. Já poderias ter 
aprendido essa lição há muito tempo. É uma loucura caminhares 
tropeçando cegamente. Sou Teu AMIGO, e AMIGO FIEL. Não 
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confias no Meu Amor? Iria Eu prejudicar-te? Não posso dar-te 
uma medida cheia da minha alegria? Recebendo tudo isso de 
Mim, poderás dar aos outros,  sem olhar as suas reações e nem 
tomar as circunstâncias como barreira. 

NADA poderá trazer-te infelicidade, a não ser que tu mesmo 
as ponhas no teu caminho. Deixa-as passar e não te apercebas de 
sua passagem. Nem lhes dês a dignidade da tua percepção. Tudo o 
que passa é como o vapor. Não há substância no que é passageiro. 
Estas coisas se desfazem com a cerração. 

Jesus nunca atacou os demônios. Ele simplesmente os 
rejeitou com rapidez e determinação, demonstrando, muitas vezes, 
mais interesse pelos familiares do possesso do que pela própria 
vítima. Acharás nessa atitude do teu Mestre o ensinamento de que 
necessitas. Marcos 5:18-20. 
 
125 RESISTE À ANSIEDADE – O caminho que conduz a 
vitória não é retilíneo nem fácil. Ele se torna ondulante devido às 
eventualidades. Algumas vezes quase se esconde por dentre as 
perplexidades das circunstâncias. Nem sempre o caminho da 
vitória é iluminado, mas há trechos extensos de quase total 
escuridão. É justamente nestes lugares que tu necessitas de Minha 
mão ligada à tua mão. As trevas não são problemas para Mim. 
Meu coração se regozija quando, nesses sombrios atalhos, Eu vejo 
a tua fé se fortificando e a tua coragem enrijecendo. 

Não reclames nem procures auxílio de nenhuma parte. Eu 
mesmo te suprirei e te conservarei longe de qualquer tropeço. Não 
permitirei que percas a direção nem te afastes do caminho. 
Quando a estrada se tornar áspera e difícil, Eu te darei especial 
cuidado e assistência. 

Lembra-te das palavras na Escritura: “Este é Aquele que foi 
antes de mim”. Certamente, EU VOU ADIANTE e sei de 
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antemão tudo o que hás de encontrar. Antes de chegares ao ponto, 
Eu sabia o que te estava reservado. 

Resiste à tentação da ansiedade. Repousa nas Minhas 
promessas. Na escuridão Eu posso ver o arco-íris acima da tua 
cabeça. Lembra-te de que, se não houvesse tormenta, não 
apareceria no céu o arco da Minha Promessa. 1Pedro 5:6-8. 
 
126 A PRESSA FECHA A MINHA MÃO – Louva-Me 
continuamente. Assim trarás contentamento ao Meu coração e no 
Meu regozijo Eu te darei mais do que pedes. A Escritura 
aconselha que dês “com alegria e liberalidade” (2Coríntios 9:7-8) 
É dessa maneira que Eu também te dou. A pressa ou a inquietação 
inibe o Meu auxílio. Não posso responder a quem se apressa; o 
que posso fazer é esperar até que te acalmes e comeces a louvar-
Me. 

Deixa o teu cântico devocional sem qualquer mancha de 
preocupação, e assim abrirás para ti mesmo e para tua família as 
comportas da Minha Glória. 

Serás testemunha da vitória que somente os que se entregam 
a Mim poderão receber. E assim os outros serão levados a 
aprender também este segredo. Salmo 108:1-2. 
 
127 A DINÂMICA DOS MILAGRES – Filho Meu, repousa, 
calmamente, na Minha mão. A dinâmica dos milagres está nesta 
atitude. Não tem importância a tua fraqueza, porque Eu te darei o 
Meu Poder. A tua insignificância será absorvida pela Minha 
Presença. 

Esta Presença está em derredor e dentro de ti. A não ser que 
haja resistência de tua parte quanto à Minha atuação em ti, não 
poderás falhar, porque Eu não falhei e tu estás em Mim, ligado 
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pelo Poder de Deus. Fortifica, pois, o teu coração com esta 
verdade. Atos 1:8. 
 
128 DESCOBRE O PODER DA VERDADE – Sim, descobre-o. 
Seja qual for a espécie de verdade, faze o teste. Cada uma delas é 
tão firme como o próprio Deus. São de absoluta e total confiança. 
Podes aceitá-las como um dogma e usá-las na tua experiência. 

Crê nas Minhas Promessas e vai além disto. Põe-nas em 
operação, e aprende o que significa realmente fazer experiência 
com uma delas. Somente assim poderás proclamar o valor da 
Minha Verdade de maneira objetiva e persuasiva. Nenhuma teoria 
se torna eficiente até que seja experimentada ou verificada na 
prática. E o ensinamento que não for praticado jamais atingirá o 
seu objetivo. 

O aprendizado será fácil, espontâneo e vigoroso quando se 
abre num transbordamento, para a vida comum. Só deverás falar a 
Meu respeito de modo incisivo porque não sou apenas uma figura 
histórica, mas uma PESSOA VIVA. Assim as Minhas Verdades 
são VERDADES VIVAS. Elas fendem as rochas das dúvidas e 
destroem os contrafortes mais resistentes. 

Espalha, pois, as sementes da Minha Verdade. Eu cumprirei 
as Minhas promessas. Hebreus 4:12. 
 
129 NÃO ESGOTES A MINHA PACIÊNCIA – Meu filho, a 
hora está avançada. Não procures o Meu auxílio depois de 
te desviares do caminho; mas, busca-Me agora, pois a Minha 
orientação é tão clara que nunca perderás o rumo. 

A misericórdia do teu Deus é grande para com todos os 
perdidos, mas Eu te digo que esta hora não é propícia para se 
andar ociosamente. 
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Não presumas que a Minha paciência e a Minha tolerância 
nunca se esgotem. Desprezas os Meus mandamentos e oras pela 
tua cura. Deixas a tua alma faminta do alimento da Minha Palavra 
e clamas pela graça. Negligencias a oração e entretanto esperas ter 
consciência da Minha Presença. 

Digo-te: procura o lugar santo da Comunhão e sentirás 
renovada a alegria da tua salvação. Alimenta a tua alma e a tua 
mente com a Minha Palavra e serás fortificado e enriquecido. 

Conserva contigo os Meus mandamentos anda com 
sinceridade e nem, sequer, lances um olhar na direção de qualquer 
outro compromisso. Salmo 19:13. 
 
130 DEPENDÊNCIA ESPIRITUAL – A vida que recebeste de 
Deus é como a seiva que a árvore retira do seio da terra. Cortem-
se as raízes de uma planta e morrerá. Assim é a dependência 
espiritual da tua alma com o Senhor que embora invisível aos 
olhos mortais, é ABSOLUTAMENTE REAL. 

Liga-te, pois, a Ele. É Seu desejo sustentar-te. É também Sua 
vontade e Seu desígnio. É ainda a tua esperança única e o teu 
esforço inigualável. É A ORAÇÃO! Salmo 1:3. 
 
131 A COMUNHÃO MAIS ÍNTIMA – Inclina-te diante de 
Mim em adoração e humildade e não terás necessidade de 
reverenciar a ninguém mais. Dá-Me a tua mão para que Eu a 
segure e não precisarás do apoio de nenhum ser humano. Fica 
certo de que quando ponho o Meu selo de aprovação sobre o teu 
trabalho nenhuma importância haverá se os homens o aceitarem 
ou não. 

Esta é uma atividade em que somos colaboradores: Eu, tu e 
o Meu Pai. Conserva a consciência exata desta identificação. Se 
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permitires a menor invasão de quem quer que seja para entrar e 
distrair-te perderás esta unção. 

Conserva-te, pois, no Santo Lugar da mais íntima comunhão 
Comigo e Eu farei a Minha Promessa irromper sobre a tua vida, 
manifestando, exteriormente, a Minha Glória. Marcos 6:11-13. 
 
132 UMA LINGUAGEM ABENÇOADA – Eu te tenho 
chamado a um ministério especial e ele não poderá ser realizado 
sem a Minha intervenção completa. 

Quero ungir a tua boca. Falarás com uma divina autoridade e 
nunca mais dirás: "Eu sou um vaso fraco e inadequado..." Porei 
palavras no teu coração, elas irromperão dos teus lábios e à 
medida que as mensagens forem executadas, os corações serão 
abençoados. 

Entenderás que a mensagem é Minha e Minhas as palavras 
proferidas. Os frutos Me serão oferecidos porque saberás 
verdadeiramente que o Senhor teu Deus cumpriu a Sua promessa! 
Lucas 10:1-16 
 
133 O REQUISITO DO DISCIPULADO – Vinde a Mim e Eu 
vos darei descanso. Meu caminho é seguro. Só necessitais de 
agarrardes a Minha mão e deixares que Eu vos guie, 
simplesmente, escutando a Minha voz e seguindo as Minhas 
instruções. Quando éreis crianças obedecíeis às ordens de vossos 
pais. Não foi tarefa difícil, mas uma vida natural motivada pelos 
interesses mútuos da família. Assim será Comigo. Cada um de vós 
tomará interesse pelo outro e todos olharão para Mim. É 
encantador combinarem juntos seus interesses comuns, expressões 
de fraternidade no serviço que, na maior parte, é quase 
inconscientemente manifestado na rotina diária de cada dia. 
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É um engano sutil da mente carnal colocar os requisitos do 
discipulado além do alcance do menor membro da família de 
Deus. Vós podereis com mais prontidão afastar as vossas falhas se 
vos persuadirdes que os Meus mandamentos são inatingíveis para 
o vosso presente nível de desenvolvimento. Sou atencioso como a 
vossa mãe que dá o dever caseiro conforme a idade e a habilidade 
de cada um de seus filhos. Obediência é o que vos peço, tanto para 
o pequenino de cinco anos que apenas senta à mesa comportado 
como a menina de quinze anos que bate o bolo. 

Quero ensinar-vos a trabalhar no Meu Reino. Certamente 
que Eu adaptarei o serviço às vossas capacidades. Há um caminho 
de obediência no qual HOJE andais, uma tarefa para a qual estais 
encarregados, um dever que podereis cumprir para Mim, sem 
medo de errar. SOU JUSTO. Mateus 11:28-30. 
 
134 ACONSELHA-TE COMIGO – Que os malfeitores não te 
perturbem. Eles estão sob as Minhas vistas e não os deixo tocar 
nos Meus justos. Tenho algo a ser cumprido e que não pode ser 
realizado sem o sofrimento. Não fiques alarmado. Tudo está sob o 
Meu controle. Firma-te na Minha Palavra e o teu amparo seja a FÉ 
EM MIM. Eu mesmo te sustentarei e não te deixarei oscilar. 

Não tens de afligir-te com o que aconteça aos outros. Eu 
posso ocupar-Me com eles e, na verdade, eficientemente, à 
medida que se voltarem para Mim sozinhos. O teu bem 
intencionado 'auxílio' não é suficiente, mas pode ser às vezes um 
prejuízo. Eles estão num caminho completamente diferente do teu 
e não podes ajuntar-te a eles a não ser que abandones a Minha 
Vontade e o Meu melhor anelo para tua vida. HABITA EM MIM. 
Anda Comigo. Aconselha-te Comigo e para tua direção e teu 
encorajamento procura-Me somente a Mim. 
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Eu te suprirei, pois sei, precisamente, o de que tens 
necessidade portanto espera em Mim. Como o médico que 
prescreve o que o doente carece, dando-lhe o remédio apropriado 
Eu te darei tudo para a saúde de tua alma e força do teu espírito. 

Prossegue o teu caminho em paz e regozijo. O Senhor teu 
Deus é contigo e será o teu Ajudador. Romanos 11:8 e Isaías 6:10. 
 
135 O CAMINHO ESTÁ A SUA FRENTE – Há de chegar o 
tempo quando dirás: "De certo o Senhor estava neste lugar e eu 
não sabia!" (Gênesis 28:16) Digo-te que o meu Espírito paira 
sobre as águas mesmo sobre aquelas águas mais agitadas e tirará 
da condição caótica da tua vida um troféu e uma demonstração da 
Minha graça. 

Se a Bíblia diz: "Onde o pecado aumentou, aumentou muito 
mais a graça" não fiques desanimado nem te desvies. Põe o teu 
coração em maior diligência para seguir o Espírito Santo. Alguns 
podem encontrar-Me e Me perder outra vez. Não te desencorajes 
por este motivo. Qual o piloto que haveria de por a sua 
embarcação nas pegadas do outro navio? Tens um porto a chegar 
e uma trajetória a seguir e o caminho está colocado a sua frente. 

Nem tempestade, nem tufão, poderão deter-te os passos. 
Tais elementos não têm substância na mente do Santo Espírito de 
Deus. O adversário de tua alma poderá insinuar que as 
dificuldades têm poder em si. O Meu Espírito as secará e as 
desfará como o nevoeiro, se houver de tua parte a determinação de 
andares pela fé. Então olharás para trás, mas não verás o rasto 
delas e acharás incrível não teres vacilado! 1Corintios 15:57-58. 
 
136 NÃO TENHA MEDO DA SOLIDÃO – Tenho um 
ministério para ti. Não o tens encontrado ainda, porque, com 
inteireza de caráter, sinceridade e até mesmo com coração 
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humilde TE CONFORMAS COM OS PADRÕES DOS 
OUTROS! 

Não tenhas medo da solidão. Nunca perderás o Meu toque. E 
nunca ficarás privado da Minha bênção. Porventura, qualquer 
outra pessoa te daria maior alegria e mais claro discernimento do 
que Eu posso dar-te? Lembra-te das palavras da Escritura: "E a 
unção que vós recebestes dEle fica em vós, e não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine mas como a Sua unção 
vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como 
ela vos ensinou assim nela permanecereis" . É certo que uma 
vida poderá abençoar outra vida e pela observação de 
camaradagem tirar-se-á a certeza dessa bênção. Todavia tua 
influência é como um fósforo aceso diante dos raios do sol quando 
comparada ao que podes e deves achar nas vigílias continuadas a 
sós Comigo. 1João 2:27. 
 
137 PERSPECTIVA E PROFUNDIDADE – Necessitas de 
perspectiva e de profundidade espirituais. Essas qualidades não 
são encontradas coletiva e publicamente mas, na comunhão 
particular. Procuras aprender com os outros,  mas Eu te digo que 
anelo revelar-te maravilhas que não posso revelar aos demais. Ao 
segredar-te isto, não te envaideças. Explico-te: Não reparto os 
mesmos segredos com todos. Há ensinamentos que desejo 
ministrar-te A TI SOMENTE, MEU SERVO. E não me perguntes 
nunca se deves reparti-lo com qualquer outra pessoa. Eles são 
reservados a ti ou aos fiéis como tu, mas nunca saberás quem 
sejam. Marcos 9:2-9 
 
138 PREPARA AS TUAS VESTES – O dia está à porta, e a 
Estrela da Manhã começa a clarear. Jesus Cristo é essa Estrela. 
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Não podes vê-lo, mas eis que Ele está um pouco abaixo da linha 
do horizonte, e dentro em pouco hás de contemplá-Lo. Em toda a 
Sua glória. 

Como precisas erguer-te! Que urgência tens de por a tua 
casa em ordem e arrumar as tuas vestimentas! 

As tuas vestes hão de ser de linho fino, imaculado, pois 
significam a retidão dos santos. Apocalipse 19:8. 
 
139 A VIDA CRISTÃ MAIS ELEVADA – Permanece em 
submissão ao Espírito Santo. Procura viver dentro de uma 
confiança real e que os teus pensamentos se ergam livremente 
pelos céus da fé, onde as maravilhas invisíveis se tornarão reais. 
Poderias chamar a isto, se quisesses, um viver cristão 
transcendente. Esse estado de alma te livrará da sujeição a seres 
humanos. Não é que te dê uma separação dos demais, nem que 
nutras sentimentos de rebelião em relação aos outros, porém te 
libertarás a tal ponto que não mais sentirás necessidades de lutar 
contra quaisquer obstáculos materiais. 

Afastarei de ti essas barreiras como tirei da sepultura o corpo 
do Meu Filho Jesus. Oh! Como desejo trazer todos os Meus 
servos para esta nova esfera de liberdade! Verdadeiramente se, de 
fato, Eu achar filhos que entendam este ensinamento e o aceitem, 
através dos seus testemunhos os grupos que se reúnem para orar 
poderão captar a visão. Se tu, Meu servo ou Minha serva, se te 
dedicares a aceitar esta elevada comunhão, serás capaz de guiar 
muitos outros e assim abrirás para eles uma nova e excelente 
oportunidade de viver e servir. Gálatas 5:1. 
 
140 A ESTRADA ÁUREA – Ó Minha serva, tenho um caminho 
especial para ti. Procura-o, diligentemente. Deixe-Me, — ó deixa-
Me, — guiar-te nele. Não sigas os passos das ovelhas que, 



 - 79 - 

desgarradas, e sem propósitos qualquer, vagueiam pelas Minhas 
pastagens. Eis que Eu te chamo para que ME SIGAS. Mudando de 
termos, permita, serva Minha, que seja Eu o TEU INSTRUTOR e 
o TEU ÚNICO MESTRE. Não sigas os outros, nem copies o seu 
trabalho. 

Tenho-te colocado numa estrada que é tua, somente, mas é 
MINHA... porque é MINHA DIREÇAO para a tua vida. Não é o 
mesmo ministério para os demais. Tu nunca o entenderás pela 
observação. Ele se tornará claro pela REVELAÇÃO. Tal 
conhecimento vem de Mim, somente de Mim. 

Eu o chamei de ESTRADA ÁUREA. É o teu caminho de 
ouro. É sagrado segredo entre nós dois. Guarda-o, conserva-o e 
entesoura-o nos recônditos de tua alma. Prepararei um novo e 
profundo lugar dentro de ti onde farei uma obra com as Minhas 
próprias mãos, produzindo um TESOURO feito por MIM. 

Amós 3:7. 
 
141 NÃO ENVIO TEMPESTADES — QUERIDO JESUS, NA 
PALMA DA TUA MÃO HÁ PAZ. 

Sim, Meu filho, não Me peças que te dê paz, quando te tens 
esquivado da Minha Presença ou não queres repousar 
tranqüilamente sob os Meus cuidados. Dou a Minha paz a todos 
os que Me amam e Me servem com um coração espontâneo e 
submisso. Qualquer duplicidade, seja de caráter ou de ideais, trará 
inquietação. 

Não envio tempestades sobre a tua alma. Elas são geradas 
pelas pressões de tua desobediência. 

Meu povo não tem paz, diz o Senhor, porque suas mãos 
estão cheias de iniqüidade, suas almas repletas de violência e seus 
corações plenos de enganos. No arrependimento é que acharão a 
paz e na simplicidade de coração, a alegria. Isaías 57:21. 
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142 SACANDO O PODER DE SUA VIDA — Sacar, ou puxar 
com violência alguma coisa, é o que deves fazer para atrair a 
FORÇA DO ETERNO para a tua vida. Se falhares de fazê-lo, 
ficarás à mercê das tuas próprias fraquezas. 

Deus é a Fonte. Ele é a Corrente de Energia que inundará a 
tua existência. Observa a Sua influência e a Sua comunicação. 
Reconhece a importância vital da tua constância em confiar e 
esperar nele. Isto é do máximo valor para a tua realização 
espiritual! Romanos 8:11. 
 
143 UMA PORÇÃO SACRIFICIAL – Filhinho Meu, tem 
coragem; fortalece o teu coração, porque Eu estou perto. Sou a tua 
fonte de Ajuda, e não permitirei que o teu pé vacile. Dar-te-ei 
segurança e conforto, e entenderás que tudo o que sentes vem de 
Mim. 

Não busques o bem-estar em derredor de ti; antes procura 
ver o que tens dado de bem-estar aos outros. Não esperes 
conveniência nem oportunidade. Dá a tua porção sacrificial. Seja 
espontâneo o teu gesto de bondade. 

Não permitas que o sol se ponha sobre a tua indiferença. 
Tens caído na armadilha de pensamentos egoístas e fortaleza 
pessoal, ao invés de servires generosamente. Tens antes procurado 
receber do que dar. Não posso abençoar esta atitude. Amo-te 
demais para dar alimento à tua carne. 

Dá com alegria e coração ardente. Se a tua capacidade for 
aumentada, ainda mais requererei de ti. Tens estado vagaroso e te 
tornado, por isto, empobrecido. Não faças excusas nem avalies o 
custo dos teus esforços. 
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Dá indistintamente, tanto de tua parte espiritual, como de 
tuas posses. Providenciarei abundantemente para suprir as tuas 
necessidades. Lucas 6:38 
 
144 A CURA DA AFLIÇÃO — JESUS AMADO, COMO 
POSSO DIZER-TE TUDO O QUE SINTO NO CORAÇÃO? 
PODERIA, ACASO, AJUNTAR CADA TRISTEZA, TRAZÊ-
LAS TODAS NUM VASO E ENTREGAR-TE? ENCHERIA, 
COM AS MINHAS LÁGRIMAS, UM FRASCO, PARA 
OFERECER-TE? NÃO TERIA FORÇAS PARA RETER OS 
MEUS TEMORES, TANTOS SÃO ELES, COM RECEIO DE 
MAGOAR-TE O CORAÇÃO! 

— Não, filha minha, posso tomar-te nos Meus braços com 
os teus fardos todos. Conheço a profundidade do teu sofrimento, 
mesmo antes de provares a sua amargura. Tirei o espinho 
envenenado de todas as tuas aflições e não deves mais ficar 
atormentada por causa delas. Tão logo reconheças estar Eu aliado 
às tuas dores, imediatamente receberás o conforto que tenho para 
ti e serás abençoada em receber o bálsamo que te ofereço. 

A dor que sentes não deixará cicatriz. Não haverá 
condenação de Minha parte pela tua tristeza. Anelo, porém, pelo 
Amor que te tenho; tirar cada sentimento dolorido do teu coração, 
porque, se eles ficarem, poderão destruir a tua paz e aumentar a 
ferida de tua alma. 

Posso curar cada mágoa e oferecer-te a Minha Alegria, sim, 
Minha Alegria num tempo de provação como esse que atravessas. 
Meu Reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Podes tê-lo 
em qualquer circunstância e experimentá-lo mais e mais vezes se 
tão somente CRERES que a BENÇÃO ESTÁ ALI, para quando a 
pedires, sim, para quando simplesmente A TOMARES. 
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Aquilo que já está providenciado não necessita mais ser 
pedido. 

Recebe-a de Mim, superabundantemente. Farei esta 
BENÇÃO DE ALEGRIA transbordar a tua taça. Eu te confortarei 
com um tão DOCE CONSOLO que procurarás em vão palavras 
para descrevê-lo. 

— BENDITO  SEJA O  SENHOR  QUE NÃO ME 
DEIXOU DESOLADA! Salmo 147:3 (Esta foi a mensagem do 
Senhor para uma amiga cega que perdeu o irmão em morte 
repentina). 
 
145 A TERRA, A TUA HABITAÇÃO — Abre-me os olhos, 
Senhor, para que eu contemple a Tua grandeza. A Tua majestade 
está acima dos céus. A Tua mansidão tem a delicadeza de uma 
flor. Tu és tão poderoso como és, ao mesmo tempo, 
misericordioso. Simultaneamente justo e bom és Tu. A Tua Voz é 
como a do trovão nas alturas e a terra treme ao som da Tua Voz. 
Os Teus fiéis Te escutam no meio da congregação, regozijam-se, 
e as suas almas são reconfortadas. 

Queremos conhecer-Te, ainda mais, ó Deus, queremos 
conhecer a Tua glória e adorar-Te na luz plena da Tua santidade. 
Que o Teu Nome seja conhecido em todas as nações. E a terra seja 
a Tua habitação. Sofonias 3:17. 
 
146 O JULGAMENTO DA CASA DE DEUS — Povo Meu, 
este é o dia da batalha decisiva. Põe em ordem o teu exército. Faze 
soar a trombeta em Sião: o grito de guerra na montanha santa. 
Voltarei para destruir o mal e o que será se a Minha espada já está 
manchada de sangue? 

O julgamento, está escrito, começará na Casa de Deus. 
Antes, porém, tirarei o mal, e limparei a Minha Igreja. Não 
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tolerarei a corrupção nem a transgressão como tão livremente é 
praticada. Tens olhado a santificação com desprezo e tens 
recompensado a leviandade e a perversidade com a tua 
aquiescência (consentimento, aprovação). 

Tens promovido o homem ímpio e preferido o carnal e o 
oportunista, acima dos Meus servos simples e puros. Não procuras 
o Meu conselho nem Eu exijo que me peças. Tu Me tens ignorado 
e fechado para Mim os teus olhos. O julgamento há de 
surpreender-te, se ficas despreparado e inabilitado para te livrares 
dele. A misericórdia findará porque foram achadas rotas as 
cisternas e a água escapou. Ficaste sedento e a tua sede permanece 
inextinguível. 

Porque te desviaste de Mim, a Fonte das Águas Vivas, eis 
que Me voltei contra ti e perecerás no deserto que escolheste. A 
não ser que te arrependas, hás de cair como o ímpio; porque tu 
conheces a Minha liberdade e a Minha verdade, mas deste de 
ombros e deliberadamente escolheste o teu próprio caminho. 
Preferes andar na carne do que andar no espírito e assim tens 
negado a tua confissão de depositar em Mim a tua confiança. 
1Pedro 4: 17-19 / Jeremias 2:13 
 
147 TENHO CONSTRUÍDO UMA CERCA – Louva-Me no 
santuário. Cultua-Me no lugar solitário da comunhão e da oração. 
Ergues os teus olhos, sim, ergue-os em gratidão; porque a Minha 
bondade ultrapassa o entendimento e as Minhas misericórdias 
estão fora do alcance da tua vista. Durante o teu sono e nas tuas 
horas de lazer a Minha mão protetora e a Minha bênção repousam 
sobre ti. Muitas calamidades te surpreenderiam se não fosse o 
Meu cuidado. 

Construí uma cerca em redor de ti, como está escrito a 
respeito de Jó. Esta não foi uma falsa acusação do inimigo contra 
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Jó, mas foi uma realidade. Eu somente a removi para 
experimentá-lo e fazer silenciar o inimigo da sua alma. Mas para a 
multidão dos Meus filhos não removerei nunca as cercas para 
protegê-los. Muitos poderão testificar: "O Senhor está à Minha 
mão direita e à esquerda e por isto não serei abalado". Desse 
mesmo modo Eu estou te guardando, Meu filho, e com um 
propósito único e particular: Que sejas capacitado a cumprir a 
tarefa que te dei e que realizes o teu ministério no Espírito. 
Portanto, sê diligente na tua missão e não permitas que a 
ociosidade, a indolência ou a leviandade roubem de tua alma a sua 
resistência divina. Jó 1:10. 
 
148 RESISTE AO ÓCIO – Podias encher facilmente os teus dias 
com os passatempos inúteis ou quaisquer atividades egoísticas. 
Peço-te, porém, que poupes as tuas horas e as tuas energias, pois 
que elas formam o elemento com o qual o ministério espiritual é 
devidamente canalizado. Se desperdiçares tua energia física ou 
descuidadamente gastares o teu tempo, o Espírito Santo será 
impedido. Na prática do mal um homem pode cometer violência e 
injuriar-se ou ao próximo; mas a simples indolência (preguiça, 
negligência, insensibilidade) é, em si mesma, uma força militante 
contra o Espírito. Resiste-a, pois, com todas as tuas forças, 
reconhecendo nela o poder destruidor que é. 

Determina em teu coração responderes, imediatamente, a 
cada apelo do Espírito Santo. Nunca discutas, porque não há 
falhas e nem ramificações no caminho que Ele aponta. 
Provérbios 24:30-31. 
 
149 A VERDADEIRA E A FALSA PAZ – A paz verdadeira 
vem aos corações pela submissão à Minha vontade. Qualquer 
outra serenidade mental que se apresente, será falsa. Há uma 



 - 85 - 

lentidão psíquica, uma espécie de letargia a surpreender o crente 
que não é sensível às coisas espirituais. Esse estado calmo é, 
muitas vezes, tomado como paz verdadeira, mas pode ser 
comparado ao doente que dorme sem saber que está caindo nas 
garras da morte. "Há caminhos que ao homem parece direito, mas 
o fim dele são os caminhos da morte" (Provérbios 14:12). 

Não permitas que tal aconteça contigo. Fica certo de que a 
tua paz é o resultado de exercitares ativamente, a vontade de 
Deus, e por isto livra-te da menor indulgência (clemência, 
tolerância) referente à tua própria direção. João 5:40; Lucas 1:79. 
  
150 PREPARATIVO – Filho Meu, falo-te como se falasse a um 
discípulo. Que tens na tua mão? Tentarias fazer um trabalho com 
um instrumento quebrado? Desejas servir-Me de muitas maneiras. 
Estás cuidadosamente preparado? Ou esperas que Eu anule a tua 
falta de sabedoria? Digo-te que o PREPARATIVO é 
responsabilidade tua, exclusivamente. De certo que Eu te ajudarei, 
mas não desejo ser glorificado através de um vaso que se descuida 
de sua condição. 2Timóteo 2:15. 
 
151 RESTAURAÇÃO – Tu és o guardador de tua própria alma. 
Tens o poder de efetuar a sua perfeição naquilo em que a tua 
vontade, – o teu livre arbítrio, – é o fator decisivo. Ela é, como se 
poderá dizer, o condutor principal, a linha de transmissão, e o 
Espírito Santo, a Fonte da Energia. Os dois trabalham em 
conjunto: Meu Espírito e tua vontade. Se a vontade se tornar 
impotente devido ao pecado, à desobediência, urge que se faça 
uma RESTAURAÇÃO antes da operação efetiva do Meu Espírito 
prosseguir na tua vida. Romanos 6:11-16. 
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152 MOTIVAÇÃO  – A confissão, o arrependimento e a oração 
fortificam a tua vontade para que ela se dirija à santificação. 
Ninguém, de modo algum, poderá ser levado a uma vida de 
vitoriosa pureza através de forças exteriores. O desejo íntimo é 
sempre a primeira e a principal motivação. Tão depressa quanto a 
sede de justiça se fizer presente, o Espírito Santo, imediatamente, 
encherá essa vida com a Sua plenitude poderosa, levando-a a uma 
vitória completa. 2Coríntios 7:14. 
 
153 PROCURA O BEM – No tumulto da vida, Eu sou a tua 
constante Fonte de Energia. Quando atravessares uma dificuldade, 
considera, com toda a firmeza, que SOU EU quem te submete à 
prova. 

O verdadeiro conhecimento nunca é adquirido senão pela 
experiência. Informações podem ser recolhidas fartamente, porém 
o conhecimento profundo dentro da alma vem somente quando Eu 
te ensino através das tensões da vida. 

Muitas aflições humanas seriam evitadas se tivesses mais fé 
no fato de que Eu, na verdade, reino como absoluto Senhor sobre 
CADA situação onde tu te encontras. Digo-te que tudo é o 
desígnio divino. Procura sempre tirar das ocorrências o que for 
bom e nunca deixes que o inimigo te perturbe com dúvidas. 

Regozija-te. A vitória há de vir completa e mais rápida. 
Estou vigiando e não te deixarei sucumbir. Romanos 8:28. 
 
154 BÁLSAMO EM GILEADE  – Meu filho, tudo quanto te 
sobrevier, reconhece que foi a Minha Providência. Dentro de cada 
inesperado, Eu sou a tua fortaleza. Em cada desgosto, por menor 
que seja, sou o teu conforto. Em cada teste mais duro, sou a tua 
coragem. Nada entra na tua vida que Eu não transforme em 
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bênção. Ninguém tomará de ti, o mínimo, que Eu não retribua 
centuplicado. 

Que fique tranqüilo o teu coração. Poderás gozar de uma paz 
tão profunda e ininterrupta, que nenhum imprevisto poderá 
destruí-la. Essa paz é mantida pela tua confiança no Meu Amor. 

Coloca sob os Meus cuidados, tanto a tua vida como a dos 
teus queridos. Que o Bálsamo de Gileade seja a cura de tua alma e 
a Minha alegria o seu  mantimento. Eu te sustentarei, por isto não 
procures nenhum outro auxílio. 

Abandona, pois, toda espécie de ansiedade. Monto guarda 
em derredor de ti. Isaías 26:3. 
 
155 SALVAÇÃO – “Operai a vossa salvação – diz a Escritura – 
com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o 
querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade”. Assim, 
quando tiveres consciência de tua debilidade espiritual, não 
esperes por Mim para mudar as situações exteriores, mas assume, 
tu mesmo, a responsabilidade de tua fraqueza como se fosses tu, 
na verdade, o teu próprio amparo. Nesse devido instante, a Minha 
Graça fará o resto. 

Absoluto poderio é o que vem do Espírito, porém Ele não 
poderá trabalhar em ti até que a tua vontade O ponha em 
movimento. Filipenses 2:12-13. 
 
156 UMA TOCHA FLAMEJANTE  – Em qualquer lugar onde 
um dos Meus sinceros filhos esteja, haverá uma tocha flamejante. 
Os olhos dos anjos contemplam essa luz e se regozijam de que a 
escuridão seja aí removida. Se cada um dos filhos de Deus 
pudesse entender a bênção dispensada pela sua influência sobre 
aqueles em seu redor, eles protegeriam a luz de suas tochas ao 
máximo. 
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O descuido é uma tentação que sobrevém quando a 
responsabilidade pessoal é negligenciada. Nada é mais devastador 
para o progresso do Meu Reino do que as tochas que se apagam. 
Mateus 25:1. 
 
157 GENTILEZA  – Sê obediente aos Meus ensinamentos e Eu te 
abençoarei. Deixa-Me guiar-te os passos, e assim andarás no 
caminho certo. Escuta sempre os apelos do Espírito. Todos 
quantos Lhe prestam a devida atenção, ouvem a Sua Voz. Move-
te com a flexibilidade que traz a submissão. As misericórdias são 
destinadas aos humildes. 

A gentileza dos sentimentos espirituais gera o poder que 
vence todas as coisas. Não é a força da vontade humana, mas a da 
entrega total que merece a Minha aprovação e, conseqüentemente, 
a Minha bênção. Miquéias 6:8. 
 
158 GRAÇA – Segue a Minha justiça, e persegue-a com 
infatigável diligência (cuidado ativo, dedicação). É a ÚNICA 
ambição legítima dos Meus fiéis. Tenho prometido que suprirei 
todas as outras necessidades a quem buscar, em primeiro lugar, a 
Minha justiça. É no abandono absoluto da alma ao Meu Espírito, 
que a graça divina é dada abundantemente. 

Tenho-te oferecido, livremente, a Minha graça. Desejo que 
ela se desenvolva DENTRO de ti. Oséias 6:3. 
 
159 LIBERTA OS OUTROS – Nenhum poder na terra pode 
impedir os Meus propósitos. Eu Me movimento no centro de cada 
obstáculo. Não necessito de REMOVER as dificuldades. Não há 
problema insolúvel para Mim. É somente quando uma ansiedade 
se manifesta na tua mente e tenta destruí-la, que o problema 
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cresce. Na verdade, a preocupação exerce uma ação destruidora e 
precisas identificá-la tal como é. 

Fico restrito quando reténs os teus pensamentos acerca das 
ações negativas dos teus semelhantes. Solta-os, larga-os, para a 
Minha livre atuação, porque se não fizeres como te ordeno, a tua 
atitude se voltará contra ti e te ferirá. 

Sê confiante como a criança. Repousa em Mim. Que 
nenhum dos teus pensamentos se desvie para o que é secundário. 
Gênesis 50:20; Romanos 12:14. 
 
160 CONFIANÇA ILIMITADA  – Deixa-Me abençoar-te. 
Necessitas mais da Minha bênção do que do auxílio conjugado de 
todos os seres humanos. Quantas vezes te tenho dito: Segue-Me! 
No entanto, ao invés de seguir-Me, ficas parado ou vacilante, ou 
ainda pior de tudo, desfaleces na caminhada. 

O que desejo para ti, é a tua TOTAL realização. É a tua 
confiança ilimitada em Mim, o que anelo. É o teu amor cedendo, 
numa espontânea simplicidade, e abrindo os seus canais para que 
por eles corram as Minhas misericórdias. 

Se Me entregares TUDO, transformarei os teus fardos em 
bênçãos incomparáveis. Provérbios 3:5. 
 
161 PACIÊNCIA E PERFEIÇÃO  – A paciência, filho Meu, não 
é uma questão de prudência nem de auto-controle. A paciência é 
filha da tolerância. Ela se manifesta com toda a naturalidade e sem 
o menor esforço, quando a alma se desfaz de todos os 
ressentimentos. A perfeição é o alvo, em cuja direção o homem 
caminha, porém nunca será atingida enquanto estiveres vivendo 
na terra. A pureza do coração é possível, em certa medida, porém 
perfeição é um vocábulo que pode ser usado para descrever raras 
vidas consagradas e isto mesmo relativamente. 
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É, muitas vezes, a intolerância para com as tuas próprias 
imperfeições e as dos outros, que te dá sentimentos de frustração e 
de impaciência. A única maneira de fazeres qualquer razoável 
progresso rumo à perfeição, é entregando a tua vida inteira nas 
Minhas mãos e, ao fazeres isto, Eu, que passo a habitar em ti, 
efetuarei as mudanças que deverão ser feitas. Quando entenderes 
isto, será fácil aceitares os contratempos com a confiança no teu 
coração de que, se constantemente olhares para Mim, operarei em 
ti para que os Meus propósitos se realizem, transformando-te num 
vaso de beleza e utilidade. 

Pede-Me e Eu te mostrarei o modelo dentro do qual estou 
formando a tua vida, e então ficarás sabendo que a Minha Graça, e 
a Minha Força, e o Meu Amor são bastante grandes para a 
conclusão da obra que tenho em mira. Tiago 1:2-4. 
 
162 RESISTINDO ÀS TENSÕES – São as perplexidades que te 
fazem chegar mais perto de Mim. De igual modo, quando sentes 
falta de sabedoria e precisas de coragem, tu Me buscas. Por vezes 
Eu removo o auxílio dos teus amigos de modo a que Me procures. 
Em tais ocasiões tu te tornas maleável nas Minhas mãos. Se a 
força de vontade leva, muitas vezes, os homens ao sucesso, 
entretanto as falhas e os enganos oriundos dessa força, são, por 
eles mesmos, meticulosamente (cuidadosamente) ocultos do 
público. 

Nos momentos de crise, – advindos do sucesso ou do 
fracasso, – a fortaleza e o equilíbrio se revelam. Para os Meus 
escolhidos resistirem às tensões da vida, – na presente 
peregrinação, sobretudo, – devem construir a SUA FORTALEZA 
DE FÉ EM MIM, pois a ausência dessa praça fortificada 
favorecerá o temor e o desânimo. 
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Estou no meio de tuas ansiedades para removê-las; para 
mostrar a tua insuficiência e ensinar-te como extrair de Mim toda 
a coragem de que precisas para qualquer situação difícil. Fica 
certo de que Eu te guardo, de que Eu te amo, de que Eu entendo 
perfeitamente os teus sentimentos. Confia inteiramente nas 
Minhas misericórdias. Clama, sim; reconhece, porém, que a tua 
petição já está garantida e o Meu auxílio para a emergência já está 
providenciado. 

Age com fé, pois este é o segredo de cada verdadeiro 
sucesso. Tiago 1:12. 
 
163 PROVAÇÕES – Muitas provações podem sobrevir aos Meus 
servos, porém Eu sou o seu libertador. Na multidão das tormentas 
e das adversidades Eu aperfeiçôo as vidas. Amoldo as suas almas 
e dou-lhe os formatos que Me apraz, através das dificuldades mais 
penosas. Modifico e transformo os caracteres com os instrumentos 
da aflição e das dores. Quando a alma paciente e submissa se 
ergue dessas fases de crise, a sua visão espiritual é mais clara e o 
seu conhecimento do Meu Amor é mais profundo.Romanos 12:12. 
 
164 OS ESPINHOS – Em cada situação, sou Eu que controlo as 
forças que se relacionam com a tua vida. Não questiones sobre a 
origem de certos fatos constrangedores. Busca em Mim o 
entendimento para as indagações mais íntimas de tua alma. 
Raramente poderás alterar as causas externas. Quando receberes a 
clareza para entender os teus sentimentos, é que se desenvolve 
dentro de tua alma a operação da Minha Graça. 

Lembra-te sempre que é no domínio espiritual que Eu 
trabalho. O homem vê o mundo físico e natural; mas Eu opero na 
tua vida espiritual para que as virtudes se desenvolvam em ti. 
Enquanto estás orando para a solução de um problema, para uma 
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lacuna ser preenchida, ou para um espinho ser removido, Eu fico a 
vigiar para ver se alguma divina virtude se manifestará em ti para 
abafar as tuas pressões. Procuro a fé genuína que atue nas horas 
difíceis, e desejo ver quando te movimentas para retirar os 
espinhos e experimentar as asas que foram usadas! 
2Coríntios 4:17-18. 
 
165 A QUEIXA É DESTRUIDORA  – Não permito que a 
adversidade venha sem um propósito oculto... oculto ao Meu 
servo, mas esperando revelá-lo quando a compreensão espiritual 
Me for pedida. 

A razão pela qual a queixa é tão destruidora para a alma, é 
porque os gemidos de desespero afogam a voz de Deus que vinha 
trazer o bálsamo. 

Não poderás escutar-Me, ó servo, enquanto estiveres 
lamentando e chorando. Explica-Me a tua dificuldade; segreda-
Me os teus queixumes (as tuas queixas, lamentações), entrega-Me 
tudo, e então Eu te darei a MINHA solução. Provérbios 17:22. 
 
166 ESCONDE OS TEUS PENSAMENTOS – Guarda na tua 
alma os teus pensamentos e testa-os no Amor de Jesus Cristo. Não 
permitas que a intenção se torne em ação até que ela tenha sido 
aprovada. Deste modo, muitas falhas, dúvidas e aflições poderão 
ser evitadas. 

Procura viver em liberdade, – a Minha liberdade, – e em paz, 
– a Minha paz, – porque os anjos se acampam em derredor dos 
que Me temem e o Meu Espírito habita nas suas vidas. Conta, pois 
com a Minha ajuda. Meu Amor te cerca. Meu Amor nunca falha. 
Deixa que este Amor te possua, e tudo te irá bem. 
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Sei que estás no meio de lutas e confusões, mas convence-te 
de uma coisa: Eu mesmo te tenho colocado aí. Meu propósito será 
esclarecido. Romanos 8:28. 
 
167 O ATRIBUTO DA MISERICÓRDIA  – A misericórdia é 
um dos Meus atributos, e fortemente desejo que a possuas. Ela se 
tornou tão fora de uso nas ações humanas que até a palavra, em si 
mesma, é raramente ouvida. 

Se não desejares ser misericordioso, será melhor que não 
presumas ser Meu discípulo. Sem esta qualidade no teu ministério, 
não poderá haver o transbordamento de uma alegria genuína 
através da tua vida. Na vivência com os outros, se não tiveres 
misericórdia, ao invés de bênçãos, tu semearás os desenganos. 

Sem a misericórdia, o Calvário se teria tornado um fórum de 
sentenças condenatórias, e não de perdão. Exprimindo, como Eu 
fiz a Minha misericórdia para com os inimigos, dei-te um exemplo 
na medida com que a tua própria caridade deve operar. Se não 
puderes conseguir o mesmo grau de amor que o Meu, procura ser 
sempre benevolente nos teus julgamentos. Mateus 5:7. 
 
168 PROCURA-ME NA FORNALHA ARDENTE  – A alma é 
testada na multiplicidade e no fragor (estrondo, estampido) dos 
acontecimentos e muitas vezes experimentas diferentes tensões 
todas elas ao mesmo tempo. Essa fase te leva a uma graça 
especial, porque requer maior resistência de tua parte do que 
qualquer outra por difícil que seja. 

Frieza, carência, perigo, dúvida, se tudo vier sobre ti ao 
mesmo tempo, qual será a tua reação? O homem moderno procura 
proteger-se contra o desconforto e a irritabilidade porque tanto o 
seu corpo como a sua alma estão em condições de fraqueza e 
ameaça. 
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Onde poderá ele achar coragem no dia da aflição? Como 
poderá enfrentar a privação e a perda? Que poderá testificar na sua 
vida a confiança e o contentamento que tem em Deus? (Filipenses 
4:12) Preparo os Meus sevos na subida dos menores degraus 
agora, a fim de que possam enfrentar, com triunfo, os que vierem 
depois. 

Nunca tentes suavizar o caminho de uma dura experiência, 
tanto para ti mesmo como para os outros, ainda que desejes assim 
proceder. As tuas intenções podem ser nobres mas as tuas ações 
poderão provocar um desagrado ao Meu ponto de vista, porque, 
pela tua solicitude em modificar o caminho, impedirás o Meu 
trabalho naquela vida. 

Precisas SEMPRE da Minha direção, até para os teus atos de 
benemerência. É quase tão duro acompanhar o sofrimento dos 
outros como é sentir os teus, mas acharás tudo mais fácil se 
puderes ver que é a Minha mão operando. 

Procura-Me, pois no meio de cada fornalha ardente, e 
obterás a influência do Meu Espírito em tuas ações e reações, e 
isto te será de muito mais valor do que se te orientasses pelos teus 
próprios e naturais impulsos. 

2Coríntios 11:16-32; 2Timóteo 2:3; Daniel 3:25 
 
169 A VIDA MAIOR  – Nunca permitas que as tuas fraquezas 
sejam um obstáculo. Entrega-as a Mim e farei delas uma 
oportunidade para demonstrar o Meu poder que operará em ti em 
resposta ao teu clamor por ajuda. Nunca terei uma ocasião para 
socorrer-te se te sentires suficiente e capaz de enfrentar qualquer 
desafio. É justamente nesses pontos onde a tua limitação se 
evidencia, que forças maiores estão operando em teu favor. 

Prontifica-te a exercitar a tua fé quando te sentires incapaz, e 
ao Me buscares hás de experimentar o que significa “A VIDA 



 - 95 - 

MAIOR”, porque Eu suprirei cada demanda com a Minha divina 
intervenção, fazendo de ti uma testemunha do Meu Nome. 
2Coríntios 12:9-10. 
 
170 UMA HORA CRUCIANTE  – Observa os sinais da Minha 
Segunda Vinda. Não fiques cego aos acontecimentos em derredor 
de ti e no mundo. Já tenho revelado, através da Minha Palavra, o 
que se espera nesta hora cruciante. Não há preocupação mais 
pesada ao Meu coração do que o preparativo dos Meus escolhidos 
para o Arrebatamento. O homem não pode evitar o inesperado em 
sua vida, assim os acontecimentos poderão surpreendê-lo 
repentinamente. Não quero que a Minha Vinda  seja uma surpresa 
para os Meus queridos. Não somente precisas preparar-te, mas Eu 
farei de ti um mensageiro para avisares os outros. 

Esta hora não é apropriada ao descanso. Nunca, em toda a 
história da humanidade, houve uma hora tão tremenda como esta. 
Prepara-te! Lucas 21:34-36. 
 
171 SIMPLICIDADE  – Pela simplicidade a alma fica protegida 
contra as forças destruidoras. Aquele que segura a Minha mão à 
semelhança de uma criança que confia, andará feliz pelos 
caminhos da vida. A fé em Mim é uma salva-guarda contra os 
poderes errôneos do teu raciocínio. Quem procurar preservar a sua 
alma pela capacidade intelectual, será iludido, confundido ou 
escravizado. 

A alma progride pela comunhão com Deus, pela adoração e 
pelo amor, porém fica estacionada no crescimento espiritual pelas 
vãs filosofias e pelo esforço próprio. Isto te pode parecer estranho, 
mas é facilmente provado pela experiência. Jesus ensinou, 
trazendo a motivação dos lírios do campo, que se vestem sem 
tecer nem fiar, e como o Pai Celestial os envolve com a Sua graça. 
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Assim, diz Ele, “qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, 
acrescentar um côvado à sua estatura?” (Mateus 6:27) Digo-te que 
o que se processa no mundo natural, de igual modo se processa no 
espiritual. 

Deixa a Meus pés a tua ansiedade, seja de que natureza for, e 
entrega-te à adoração ao Meu Nome e a amar-Me com todo o teu 
coração. Os resultados disto dentro de tua alma serão alegria e 
vitória. Saberás que EU SOU a tua TOTAL SUFICIÊNCIA; 
verdadeiramente a Minha graça te basta, a Minha força te sustenta 
e as tuas fraquezas não serão obstáculos porque Eu sou maior do 
que todas elas. Lucas 18:17. 
 
172 NÃO DÊS UM PASSO! – Filho Meu, não dês um passo sem 
a Minha direção. Nunca te movas por influências passageiras. 
Examina cada atividade. Se fizeres algo que não seja confirmado 
pelo Espírito, trará confusão em todos os sentidos. Certifica-te de 
que estás agindo conforme a Minha vontade e que não és 
orientado por nenhuma pessoa humana. 

Para cada movimento que Eu inicio, clareio o caminho e 
dissipo sombras e incompreensões. Salmo 32:8. 
 
173 A ARTE DA CONSTÂNCIA  – Não consintas que coisa 
alguma neste mundo desvie de Mim a tua atenção. No meio de 
cada atividade legítima, a tua alma pode estar ligada a Mim, se tão 
somente a gratidão, a adoração e o louvor estiverem atuando no 
teu coração. O intelecto pode estar ocupado com muitas outras 
coisas, porém a alma do servo fiel é um santuário de contínuo 
louvor, desde quando ele aprendeu a arte da constância em amar-
Me intensamente e em primeiro lugar. 

O primeiro mandamento é que ames ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de 
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todo o teu entendimento (Marcos 12:30). Freqüentemente indagas 
no teu pensamento QUANTO Me deverias amar. Isto é 
importante, porém o mais importante para Mim e  PARA TI, é a 
continuação ininterrupta desse amor... isto é, o transbordamento 
de culto no teu coração CONTINUAMENTE, de modo que, a 
cada instante estejas verdadeiramente ANDANDO E 
ADORANDO NO ESPÍRITO! 

Menos do que isto, é desapontamento para Mim e te fará 
mais fraco na tua vida pessoal e no teu testemunho. Hebreus 
13:15. 
 
174 AGUARDO A TUA VONTADE  – Ó Meu filho, regozijo-
Me, verdadeiramente, em operar num coração livre. Tenho muito 
a dar, mas poucos são os que desejam realmente receber. Meu 
Espírito Se entristece porque o Meu povo é tão insensível e tão 
duro de coração. Eu daria muito mais abundantemente se eles 
soubessem pedir. 

Aguardo maior intensidade na tua sede, porque se Eu te 
desse quando o teu desejo é tão pequeno, tu não estarias preparado 
para receber o muito que te quero dar. 

Nada podes esconder de Mim. Traze-Me tudo, e não te 
arrependas de coisa alguma que Me ofereças como dádiva santa. 
Posso santificar a tua vida inteira. O mínimo contato que Eu não 
possa manter contigo, devido a tua resistência, será um obstáculo 
para a tua vida e só te trará tristeza. Entrega-Me tudo. Lucas 
18:22-24. 
 
175 HARMONIA DE PROPÓSITO – Se o Meu povo honrar-
Me nos seus corações, Eu porei a Minha Palavra nos seus lábios. 
Aqueles que procuram viver em obediência aos Meus 
mandamentos, serão transformados na Minha natureza e então Eu 
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os levarei a cumprir os Meus propósitos. Os homens não 
procedem assim na sua vida material? Quando um chefe escolhe 
um trabalhador, leva em conta não apenas o desejo que o homem 
tem de trabalhar e sua natural capacidade para a tarefa, mas se for 
sábio, ele tem de considerar a harmonia de pensamentos, de 
propósitos, de caráter e a própria visão do seu futuro auxiliar. Se o 
coração do homem não estiver no seu trabalho, as suas habilidades 
não serão suficientes para garantir-lhe o sucesso. 

Muitos são zelosos e anelam servir no Meu Reino, mas Eu 
não posso usá-los porque seus desejos e ideais não se harmonizam 
com os Meus. Lucas 14:33. 
 
176 PUREZA DE MOTIVOS – O ministro de Deus, chamado 
para uma tarefa sagrada, não pode manchar a sua natureza com o 
egoísmo ou qualquer manifestação de impureza. Esta é a 
mensagem de 1Coríntios 13. Tudo na sua vida que não seja 
impulsionado pelo Amor de Deus para então dirigir-se ao 
próximo, tornar-se-á um barulho vazio. Todo o trabalho realizado 
com amor em Meu Nome, será triplicadamente abençoado, porque 
o AMOR é o cumprimento de toda a lei e o que exercita esse 
Amor obterá entendimento. 

O Reino de Deus está sofrendo demora, pela falta de 
obreiros consagrados; mas os que desejarem servir, deverão 
oferecer, de contínuo, a consagração de suas vidas, para que Eu 
possa limpá-las do pecado e aperfeiçoá-las na Minha justiça e no 
Meu Amor. 

Para que isto se realize, e o obreiro do Senhor possa entrar 
na atividade do Espírito de Deus, ele precisa agir de maneira que 
favoreça o propósito divino. Isaías 1:16-18. 
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177 ADVERSIDADE – Não há calamidades que se não 
convertam em bênçãos se o teu coração estiver ligado ao Meu. Se 
não lutares contra a adversidade, o seu poder de arruinar-te será 
destruído. As crises poderão fazer-te sofrer, mas o teu espírito será 
abençoado dentro delas. 

A Minha Voz se comunica, no meio de CADA situação, 
com o servo que se submete ao Meu Espírito. O Meu Amor se 
derrama, livremente, nas horas tristes, sobre as vidas a Mim 
devotadas. EU NÃO POSSO FALHAR. Eu não falharei a 
ninguém, desde quando confie e espere nas Minhas promessas. 

Quando a Minha paz estiver reinando num coração 
submisso, todos os males passam, como a neblina. Entrega-Me 
cada problema insolúvel. Louva-Me e regozija-te enquanto Eu 
estou operando em teu favor e para a Minha própria glória. 
1Tessalonicenses 5:18. 
 
178 SAÚDE DA ALMA – Nunca toleres o menor pecado. É com 
a consciência purificada que podes servir-Me poderosamente. Há 
outros que estão atentos como tu, quanto à saúde ou fraqueza de 
tua alma. Raramente um ser humano é enganado por outro neste 
assunto. Tu não podes saber PORQUE uma pessoa não está 
intimamente ligada a Deus, mas podes perceber que ela NÃO 
ESTÁ. 

Sê diligente em manter Comigo uma comunicação firme. 
Não permitas nunca que o canal de tuas orações sofra um 
desgaste. Deixa que a tua alma se torne exposta à luz do Espírito 
Santo, aos olhos oniscientes do Pai e ao poder remidor do Sangue 
de Jesus Cristo. 

E somente assim serás um vaso preparado para o uso do 
Mestre. 2Timóteo 2:21; Salmo 26:2. 
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179  A EXPERIÊNCIA DO GETSÊMANE  – É exclusivamente 
através das aflições que te tornas completo e a alegria mais pura 
que venhas a sentir é o reflexo do Espírito Santo operando na tua 
alma. Não quero que penses que uma vida normal de fé seja de 
um contínuo e ininterrupto contentamento. Eu Me manifestarei a 
ti, quer nas tuas horas difíceis, quer nos momentos felizes. Nunca 
te pedi que busques a felicidade como um fim em si mesma. Meu 
Espírito Se move dentro de ti para reproduzir  o caráter do Senhor 
Jesus Cristo a fim de que a tua personalidade inteira traga a 
semelhança do novo homem. Este processo é penoso, muitas 
vezes, porque ele requer a renúncia da vontade e das escolhas 
pessoais. Eis a razão porque o Senhor Jesus Cristo suou gotas de 
sangue na hora da Sua agonia no Jardim de Getsêmane. 

A mente natural não pode penetrar a luta íntima da alma 
enquanto se processa nela a renúncia da vontade humana para a 
aceitação da Vontade divina. Aquilo que a Escritura revela sobre o 
sofrimento e a paixão do Senhor Jesus é, na verdade, uma 
revelação EM PROFUNDIDADE da luta mortal que cada alma 
sente quando renuncia a sua vontade e aceita a Vontade de Deus. 
1Pedro 4:19. 
 
180 RENÚNCIA TOTAL  – Se refletires de fato nos sofrimentos 
do teu Salvador, ganharás incentivos para todos os teus males. 
Tudo o que é espiritual, deve ser discernido pelo Espírito. É 
somente na oração e na meditação da Palavra de Deus que o 
entendimento vem ao coração, e assim serás verdadeiramente 
confortado na profundidade do teu espírito, onde quer que o 
sofrimento tenha ocorrido. 

Se os discípulos tivessem permanecido acordados naquelas 
horas amargas no Jardim, o auxílio mais eficaz que poderiam ter 
dado ao Mestre, seria o da oração. O homem pode suportar 
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sozinho as agonias da morte, se destruindo o ego, apegar-se ao seu 
Deus. Se o Meu propósito for estabelecido na vida de um servo 
Meu, nenhuma vontade egoística poderá permanecer. Vagarosa 
mas persistentemente, cada alma consagrada caminha para o seu 
Getsêmane de renúncia completa, e todas as suas mais queridas 
esperanças pessoais se destinarão ao Gólgota da vitória final. 
Hebreus 4:15-16. 
 
181 SUBMISSÃO E REDENÇÃO – Somente ao homem que se 
tiver entregue  TOTALMENTE nas mãos de Deus, é que a “Morte 
será tragada pela vitória”. Não te amedrontes quando a escuridão 
te envolver. É depois de apresentar-se a tentação, que a luz da 
Minha operação transformadora envolverá a tua alma. Não temas 
nada que te faça mais perto de Mim. Sê submisso à mão que te 
castiga. Considera que cada vergastada da vara disciplinadora 
resultará num sucesso a mais da tua redenção. 

Tu Me tens pedido para livrar-te do pecado a fim de que te 
aproximes mais de Mim. Confia, agora, enquanto Eu executo o 
Meu trabalho pelos meios que tu não podes entender. Intensificas 
a tua própria dor quando questionas. A confiança em Mim desfaz 
a angústia espiritual do mesmo modo que o relaxamento dos 
nervos reduz a tensão física. 

Inclina-te sobre o Meu coração. Não tenho prazer em afligir 
a tua alma. Desejo sempre um rápido livramento de tuas aflições. 
Ajudas a trazê-lo mais depressa quanto mais confiares em Mim, e 
quanto mais a tua alma se submeter a qualquer instrumento 
estranho que Eu usar para a realização do Meu propósito na tua 
vida. Romanos 7:24-25; Isaías 48:10. 
 
182 ESPERA NO SENHOR! – Teme a voz que te chamar para 
participares dos passatempos do mundo. Lembra-te que estás NO 
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mundo, mas não és DELE. Que essa distinção fique bem clara na 
tua mente. Receba as bênçãos que te dou, mas sê cauteloso em 
não usá-las superfluamente. 

A alegria duradoura é exclusivamente a que estiver ligada ao 
teu Pai Celestial. Aqueles que esperarem obter consolo nos 
divertimentos mundanos, a decepção amarga os abaterá. Tudo o 
que o mundo oferece, “a concupscência da carne, concupscência 
dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo”, e 
tudo isso gera na alma um vazio e um desapontamento. 

A sede da alma só se satisfaz com as águas purificadoras que 
vêm das fontes do céu. 

O Senhor é a fortaleza da tua vida. 
Só Ele é a tua salvação. Espera, pois, no Senhor! 
Anima-te! 

Salmo 27. 
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Pedidos desse livro a: 
EDIÇÕES LOUVORES DO CORAÇÃO 

Rua Faustolo, 1.922 (Lapa) 
CEP 05041 – S. Paulo – SP 

Fone: 3834-6079 
(2000) 

 

“Assim o distintivo batismo de Jesus 
foi o BATISMO DO ESPÍRITO SANTO. 

Jesus nunca batizou com água. Ele se 
poupou para poder dar o ÚNICO 

BATISMO – o batismo do Espírito Santo. 
Nesse único batismo, está potencialmente 

a sua obra redentora. No batismo com 
água abandonamos e entregamos a Deus 

os nossos pecados; no batismo do Espírito 
nós nos entregamos a Deus. O primeiro é 

negativo; o segundo é positivo. Na 
redenção de nós mesmos, nós nos pomos à 
disposição do Espírito. Nessa renúncia se 
afogam nossos interesses e capacidades. 
Daí se estabelece a união do homem com 

Deus” 

Stela Dubois 
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Encontre Frances J. Roberts 
 
Atualmente, em 2006, FRANCES J. ROBERTS é 

uma poetisa, musicista, escritora de hinos, autora de nove 
títulos. Depois de graduada no Moody Bible College, 
Frances serviu como diretora do colégio Child Evangelism 
Fellowship ensinou em um colégio de missões espanholas, e 
trabalhou como acompanhante profissional (na área de 
música). Oitenta e oito de seus hinos tem sido publicados. 

Através de trinta anos, ela publicou livros de autoria própria e vendeu 
mais de um milhão e meio de exemplares de seus livros, incluindo mais de um 
milhão de cópias apenas do livro em inglês Come Away My Beloved (Vinde 
Amados Meus). 

Frances reside na Carolina do Sul, Estados Unidos e é mãe de quatro 
filhos. Já tem quatro netos e dois bisnetos.  
 
 

 
  



 - 105 -

Mais títulos de Frances Roberts: 
 

1 2 3 

4 5 
 

6 

7 
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1. Come Away my Beloved (pt. Vinde, Amados Meus) 
2. Progress of Another Pilgrim (pt. A Viagem do Outro Cristão). 
3. On the Highroad of Surrender (pt. Na Estrada Real da Entrega Absoluta) 
4. Make Hast my Beloved 
5. Dialogues with God 
6. Vinde, Amados Meus 
7. A Viagem do Outro Cristão 
8. Na Estrada Real da Entrega Absoluta 
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TRABALHO PRAZEROSO E RECOMPENSADOR 
 

É um prazer para mim, digitar este suntuoso trabalho. Sei que essa obra 
não poderá se perder com o tempo, e então me dediquei a fim de fazer este livro 
permanecer na forma de e-book, livro eletrônico. 

Desejo passá-lo para muitas pessoas carentes de uma Palavra de Deus; 
que este livro seja conhecido, e que as pessoas, leitores desta revelação, sejam 
transformadas e venham a conhecer mais a Deus, Sua bondade, Seu poder, Sua 
personalidade, e que esse Deus ainda fala com o ser humano. Muito aprendi e 
fui consolado com as Palavras desse livro. 

Creio nas revelações de Deus, acredito piamente e devotamente num 
Deus que se manifesta sobrenaturalmente, e divulgo que Deus quer ter 
urgentemente uma comunhão conosco. Basta buscar primeiramente conhecer o 
Jesus da Bíblia, e se libertar das emoções malignas, vivendo a Bíblia Sagrada 
na liberdade e na racionalidade de Deus. 

Tive o prazer de ter me convertido a Cristo em 2000, aos meus 18 anos, 
e de conhecer uma pessoa muito especial em 2005, que com o passar dos anos 
fomos namorados bem íntimos, e ela me emprestou este fabuloso livro, na 
forma de xerox, faltando da página 51 à página 74. Encontrei uma pessoa na 
Internet possuidora da versão de 1979, a qual completou as páginas que 
estavam faltando. 

A linguagem bastante arcaica, foi readaptada ao português moderno, 
onde as palavras foram revisadas quanto à acentuação, expressões difíceis 
foram substituídas e palavras em desuso foram trocadas utilizando-se de 
dicionários atuais da língua portuguesa. 

Dedico este trabalho ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, autores 
e agentes dessa Graça a qual sou participante; aos irmãos futuros leitores deste 
livro; e a mim, que só estive satisfeito enquanto pude ver esta quarta edição em 
meu computador. 

Seja abençoado em nome de Jesus. 
 

C.E.M. 
16 de fevereiro de 2007 

 
 


