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Introdução
“As palavras que Eu vos disse são espírito e vida” (João 6:63).  Essa 
verdade que Jesus ensinou aos Seus primeiros discípulos vale igualmente 
para os dias atuais e se aplica às novas e frescas palavras que Ele fala aos 
Seus filhos hoje como às que lemos na Bíblia.

Jesus fala hoje? Sim! “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente” 
(Hebreus 13:8). Ele falará a qualquer um que nEle creia, faça-Lhe 
perguntas em sinceridade e aceite por fé o que “ouvir” em seu coração 
como Suas Palavras verdadeiras. É o que se chama de “dom de profecia”.

Este livro contém 45 mensagens curtas e emocionantes de amor, consolo, 
inspiração e orientação, todas recebidas diretamente em respostas às 
orações de diferentes pessoas por elas mesmas ou por seus irmãos na fé. 
Mas, assim como as palavras de Jesus que lemos na Bíblia — todas ditas 
originalmente para outra pessoa, — as encontradas neste livro podem falar 
diretamente ao seu coração e atender às suas necessidades pessoais!

As pessoas que receberam estas palavras pessoais em profecia 
concordaram graciosamente em dividi-las com você, para que também se 
beneficie das mensagens.



Algumas lhe serão fontes de inspiração, enquanto outras oferecem 
soluções a problemas específicos. Ao mesmo tempo que algumas 
parecerão ter sido escritas exclusivamente para você, pode acontecer 
de você não se identificar de nenhuma forma com outras, pelo menos 
não em um momento específico. Qualquer que seja o caso, todas essas 
mensagens têm uma coisa em comum: expressam o grande amor de Jesus 
e Seu interesse pessoal pelos Seus filhos.

Esse livro está fundamentado na fé! Foi preciso fé para pessoas normais 
pedir para Jesus lhes falar diretamente com mensagens de amor, ânimo 
e orientação; foi necessário fé para que recebessem e registrassem tais 
palavras; e você terá de ter fé para crer, aplicar e se beneficiar delas. 

A Bíblia nos diz que a fé vem pela leitura da Palavra de Deus. (Ver 
Romanos 10:17.) Leia as palavras de Deus neste livro com a mente e o 
coração aberto, peça-Lhe para lhe dar fé para as receber, crer e aplicar e 
Ele lhe atenderá!



Desfrute do fato  
de ser quem é!
Desfrute do fato de ser quem é, 

porque você é maravilhoso, cheio 

de vida e tem muito para dar aos 

outros. Desfrute ser quem é e da 

vida que lhe dei.

Por favor, aceite e confie que 

estas Palavras são ditas com amor, 

diretamente do Meu coração para 

você. Eu o amo e oro por você para 

que, além de não desfalecer, a sua 

fé em Mim e em si próprio aumente. 

Eu te amo.
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Lembro-Me…
Lembro-Me de quando o formei. Com grande 

desvelo e atenção especial escolhi a dedo 

cada talento, cada dom e característica, 

cada fibra do seu ser, até a combinação 

estar na proporção exata — tudo 

perfeitamente sincronizado para 

realizar a Minha vontade e desígnio na 

sua vida e na de todos com quem você 

tem contato na grande jornada da sua vida.

Recordo-Me do momento em que soprei 

em você o fôlego da vida. Senti um intenso e 

incontrolável amor por você! Sabia as alegrias que 

você Me traria, assim como àqueles que cruzariam 

o seu caminho na estrada da vida.

Eu o amo de eternidade a eternidade e muito Me 

agrado de você. 
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Pérola de valor incalculável 
Era uma vez um homem que possuía 

grandes riquezas e, passando por um 

caminho, viu uma pérola maravilhosa de 

grande valor. Então ele pensou: “Esta 

pérola tem que ser minha!” Assim, para 

comprá-la, vendeu tudo o que tinha, para 

obter aquele tesouro precioso.

Assim é você para Mim: uma pérola de 

grande valor que vi e por quem decidi que 

deixaria tudo, inclusive o Meu trono no Céu, 

para vir à Terra e ficar ao seu lado, para que 

você pudesse ser Meu. Sacrifiquei tudo o 

que tinha para poder ter você. 

8 COM AMOR, JESUS



Maior que o oceano
Os Meus olhos estavam sobre você antes de você ser formado 

no ventre. Tenho estado ao seu lado a cada passo do caminho, 

observando-o, amando-o e cuidando de você. Você nunca 

esteve fora da Minha vista.

Como anseio derramar sobre você o Meu amor! Como anseio 

aconchegar-lhe ao Meu peito! Se passar tempo Comigo em 

oração, escutando a Minha voz no seu íntimo e através da Minha 

Palavra, Eu lhe mostrarei o imenso amor que lhe tenho, maior 

do que o oceano — estende-se além do horizonte, tão grande 

que o universo inteiro, com todas as suas estrelas e galáxias, 

não pode contê-lo, um amor que sobrepassa o entendimento e 

estende-se pelo infinito e pela eternidade.
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Seu lugar especial
Sou o bom Jardineiro. Plantei um lindo, grande e glorioso 

jardim de flores especiais. Nele, cada flor é diferente,  

ímpar, linda e especial aos Meus olhos. Cada uma serve  

o seu propósito e tem seu lugar no jardim, assim como  

no coração do Jardineiro.

Para Mim não existe outro como você. Você é uma flor 

especial aos Meus olhos. Sei tudo sobre os seus dons, talentos, 

batalhas, fraquezas e todas as coisas que o incomodam sobre 

si mesmo. Sei dos problemas que constantemente o pertubam 

e que parece incapaz de superar. Conheço os pontos fortes e 

fracos do seu espírito, as suas peculiaridades e idiossincrasias 

que o tornam singular. Conheço todos os desejos do seu 

coração e os seus anelos secretos.

Sei das vezes em que se compara com os outros e que tem 

pensamentos negativos sobre si mesmo, quando as suas 

fraquezas o incomodam, o envergonham e o desanimam. 

Sei de todas estas coisas e mesmo assim o amo. 
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Presentes de amor
Aprenda a ver a Minha mão e o 

Meu amor até nas menores coisas 

na sua vida: na provisão de cada 

pequena necessidade, no fato de 

manter você saudável e forte e de 

proteger seus filhos, pois tudo isso 

são sinais do Meu amor por você. 

O amor que seus filhos lhe têm e 

o cuidado e atenção que outros 

lhe dedicam são manifestações do 

Meu amor por você, assim como o 

são as Minhas Palavras.
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Eu sou o amor
Nos momentos escuros, serei a sua luz; nos de 

tristeza, serei a sua alegria; nos de luta, o seu 

livramento; nos de fraqueza, a sua força; nos 

momentos de questionamentos, as respostas; 

nos de dúvidas, serei a sua fé. Mas, acima de 

tudo, o mais importante é que Eu sou amor 

para você. Eu o amo e lhe perdôo.

Portanto não desanime, não fique desalentado. Não olhe para 

trás nem sinta remorsos pelos erros ou pecados do passado pois 

já se foram. Eu os cobri, e aquilo que era escarlate será branco 

como a neve. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, 

assim afastei de você as suas transgressões.

No exato momento em que busca o Meu perdão e clama a Mim, 

Eu lhe perdôo e não existe mais necessidade de se preocupar, 

temer ou de carregar o fardo sozinho. 
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PERDÃO DE DEUS 13

Minhas dádivas para você
Eu sou o Bom Pastor e dei a Minha vida para salvar os perdidos 

e o Meu corpo para sarar os feridos. Não sofri tudo isso em vão, 

mas para trazer vocês, Meus filhos, para o Meu seio e poder 

consolá-los, amá-los, perdoá-los, remi-los e curá-los.

Estou com os braços estendidos e trago presentes preciosos 

para os Meus filhos feridos, que estão sofrendo, chorando e 

cheios de dor. Tenho presentes preciosos para vocês: amor, 

perdão, misericórdia e cura. Está tudo nas Minhas mãos e lhos 

dou de graça, se somente estenderem as mãos e receberem por 

fé.

Vocês não podem fazer por merecer estes presentes. Nunca 

poderiam ser bons o suficiente para receber estas preciosidades 

que tenho nas mãos. Eu lhos dou de graça, se somente 

estenderem as mãos por fé e receberem o amor, a misericórdia, 

o perdão e a cura que quero lhes dar. 



Compreendo tudo
Como Eu te amo! Eu ignoro todos os seus erros e 

defeitos! Estou cego de amor — amor que vê além 

dos erros e defeitos, amor que vê apenas o bem e as 

possibilidades que outros não conseguem ver.

Não vivo com um grande porrete sempre pronto para 

bater em você quando cometer o mínimo erro. Não 

fico esperando vê-lo tropeçar e cair e depois dar-lhe 

uma paulada para colocá-lo de volta no caminho certo. 

Como Eu poderia fazer isso? Porque também estive 

no seu lugar. Eu Me revesti do manto da carne, para 

poder saber, sentir e entender tudo o que você passa. 

Entendo as suas frustrações, anelos, a incapacidade da 

carne e até mesmo os seus pecados ocultos. Sei como 

é ser humano, e por isso prometi que terei misericórdia 

de você. Os Meus pensamentos por você são de  

paz, de perdão, de longanimidade e de compaixão.
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Tudo está perdoado
Se você estivesse diante de Mim agora, seria envolvido e 

dominado pelo Meu amor de tal maneira que toda a dor, 

o pesar e os mal-entendidos do passado e do presente se 

desvaneceriam. O Meu amor por você é grande assim, a ponto 

de não haver lugar para dor ou condenação. Se você estivesse 

diante de Mim, sentiria apenas aceitação e amor plenos, porque 

saberia que tudo foi perdoado. Não há temor Comigo. Eu 

dissipo todo o medo e no Meu amor não há temor.

Apesar de você ainda estar na carne, 

confie que o Meu amor por você 

agora não é menor do que será 

quando chegar aqui e estiver diante 

de Mim. Estou tão perto de você 

agora como estarei nessa ocasião. 

O perdão é o mesmo e não guardo 

nada contra você. Meu querido, Eu 

te amo.
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Que erros?
Não fale Comigo sobre os seus erros. Eu lhe pergunto: 

que erros? Que defeitos? Que fracassos? Não jogue o 

passado na Minha cara, pois para Mim não existe passado. 

Não posso dizer que você tem defeitos ou fraquezas 

porque neste momento não os vejo. Quando olho para 

você, quando atento para o seu coração, as suas fraquezas 

deixam de existir para Mim. Elas se desvanecem por causa 

do grande amor que sinto por você, o qual ofusca tudo. 

Então nem tente falar sobre como você é ruim, porque 

não vai adiantar. Eu te amo demais.

Aquele a quem muito é perdoado, muito ama, pois 

aprende com os seus erros e aprende a perdoar aos 

outros. Os olhos críticos se convertem em olhos de 

amor e perdão, por saber o quanto lhe foi perdoado. 

Você recebeu uma nova chance na vida e agora tem 

uma nova perspectiva e uma nova visão.
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Amor sem limites
Desejo ensinar-lhe a ter mais amor, a abrir os olhos para 

o amor incondicional, para que possa aprender sobre ele, 

dele partilhar e colocá-lo em prática amando aos outros 

incondicionalmente.

Desejo que veja as pessoas como Eu as vejo — com 

um amor infinito, incomensurável, que excede o 

entendimento, que perdoa, que é compreensivo e 

incondicional, para que possa aprender a amar como você 

tem sido amado.

Aprenda a amar os outros com o mesmo 

tipo de amor que o ajudou a superar 

tantas situações difíceis, que lhe deu 

forças para continuar, que o ajudou a 

perdoar e a abrir o seu coração, ou 

seja, com o Meu amor.



Abra seu coração
Receba o Meu dom de amor pelos outros. 

Como fazer isso? Da mesma maneira que 

receberia de Mim qualquer outra dádiva. Você 

pede, aceita e acredita. E como pôr em prática? 

É dando um passo de cada vez, é agindo com 

amor vez após vez.

Receba a Minha unção e a ponha em prática dia 

a dia, passo a passo, de ato em ato, de palavra 

em palavra, de ação em ação, de amor em amor. 

Quando você se empenha em dar, compartilhar 

e amar, Eu o recompenso abundantemente e 

derramo sobre você um grande e novo amor, um 

amor fortalecedor.

Portanto, não tema, simplesmente receba. Abra o seu coração 

e diga: “Sim!” Abra o seu coração e diga: “Eu quero!” Abra 

o seu coração e receba, e isso dará fruto na sua vida e na das 

pessoas à sua volta, na vida das pessoas que você vê e toca. 
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Pequenos atos de bondade
Há muitas maneiras de demonstrar o Meu amor aos 

outros. Pode cumprimentá-los calorosamente em vez de 

dar um olhar indiferente. Pare um pouco para responder 

a uma pergunta com consideração e sinceridade em 

vez de com pressa e na correria, fazendo as pessoas se 

sentirem desvalorizadas ou que estão atrapalhando.

Meu amor é demonstrado através do perdão, da 

misericórdia, da ternura, da docilidade, assim como 

através de atos de bondade e interesse sincero pelos 

outros. Ele se expressa na simplicidade, na amabilidade, 

nas recompensas, em palavras amorosas, encorajadoras 

e nos elogios que fazemos a alguém. Da mesma forma o 

carinho, dar de si mesmo, conversar com alguém, ouvir 

a pessoa, compartilhar as suas próprias experiências, 

ajudar a levar a carga de outros, praticar pequenos 

atos de consideração, e esforçar-se por auxiliar a quem 

precisa, tudo isso é uma demonstração do Meu amor.



Deixe passar
Há dois caminhos: o da resistência e o da submissão. Ser submisso 

é optar pelo caminho fácil, como acontece quando duas cabras 

se encontram num trecho estreito da montanha e uma delas se 

deita para que a outra passe sobre si. É assim que Eu gostaria que 

você fosse, pois do contrário só haverá confrontos e cabeçadas. 

É muito mais fácil simplesmente se deitar e deixar o outro passar 

por cima de você. Deixe estar, Eu lhe digo, deixe estar.

Empenhe-se para ser humilde e amoroso. Lute por ser amável 

e compreensivo, pois estas são lindas jóias que poderá usar e 

que exibirão a verdadeira beleza de Deus. Procure ser simples, 

amoroso e gentil. Sei que você tem essas qualidades, pois 

conheço bem o seu coração. Sei que no fundo deseja ser 

amoroso, humilde, doce, amável, paciente e compreensivo. 

Mas estas coisas só serão desprendidas do seu coração quando 

despojar-se do seu orgulho e egoísmo.
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Pensamentos amorosos
Quando outros o decepcionam ou 
fazem o que lhe parece um erro, em 
vez de estourar de raiva e frustração, 
diga: “Vou orar por eles porque os 
amo. Quero ajudá-los e facilitar ao 
máximo as coisas para eles.” Tenha 
pensamentos de amor aos que lhe 
causam frustrações. Ore por essas 
pessoas.

À medida que entretém esses 
pensamentos de amor e oferece 
essas orações de amor, o amor no 
seu coração infiltrará o seu espírito e 

sobrepujará o orgulho e o egoísmo.



A intenção do coração
Sou o Criador de todas as coisas e julgo o 

coração do Homem, pois o conheço e sei 

tudo que nele há, portanto o Meu juízo 

é justo e verdadeiro. No dia do Juízo, 

quando comparecer diante de Mim e a 

sua vida for revista, julgarei pelas ações 

e intenções do coração. O Meu juízo é 

justo, pois conheço o coração do homem 

e nada está oculto aos Meus olhos.

Quando for fazer algo, saiba que Eu 

vejo e entendo os pensamentos e as 

intenções do seu coração. Então, em 

tudo o que fizer, seja motivado pelo 

amor — pelo Meu amor uns para com os 

outros e pelo amor por Mim.
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Constante como o Sol
A felicidade de espírito está bem acima da felicidade da carne, 

pois a felicidade de espírito é algo que você sempre terá. É 

infinita e nem mesmo as noites mais solitárias ou as nuvens mais 

escuras podem lhe tirar isso.

A felicidade da carne é passageira, é um sentimento efêmero 

que se altera de acordo com o seu humor, com as circunstâncias, 

e com as coisas físicas que vê e toca. Mas a felicidade de espírito 

provém de saber que Eu sou o seu Salvador e que Me importo.

A felicidade que dou é constante como o Sol. Quando o Sol 

desaparece à noitinha atrás do horizonte, você por acaso se 

preocupa, achando que ele nunca mais vai voltar? Por acaso diz: 

“O Sol sumiu!”? Não, ele é constante, está sempre ali. Apesar da 

noite vir e você não conseguir enxergá-lo, nunca duvida de sua 

existência nem de que ele surgirá novamente. É o mesmo com a 

felicidade de espírito; apesar de estar sempre presente, a noite 

vem e você a perde de vista por um pouco. Essa é a hora de 

confiar e descansar até à manhã seguinte, até vê-la novamente.



Alegria simples
A alegria do Senhor é a sua força, mas 

como obtê-la? É bem simples: ame-Me 

de todo o seu coração, de todo o seu 

entendimento, de toda a sua força, e 

lembre-se também de amar os outros. 

Não se preocupe com a opinião alheia. 

Apenas faça o que é amoroso e humilde. 

Na verdade as pessoas o amarão e 

respeitarão mais por agir assim.

Lembre-se de demonstrar amor e 

interesse sincero pelos outros, e Eu 

o preencherei com alegria, paz e 

felicidade.
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Preencha o vazio 
Quando a pessoa está com o coração vazio ela sente-se infeliz 

e insatisfeita. Deseja ser feliz e saciar a sua fome. Procura no 

mundo, vê o que existe de atraente e tenta preencher o seu 

vazio, mas não vê nem entende que para poder desfrutar ao 

máximo das Minhas promessas, precisa fazer a sua parte.

Para algumas pessoas isso não é fácil, pois acham que não 

vão encontrar felicidade dando suas vidas em sacrifício ou 

entregando-se totalmente a Mim. Não entendem como isso 

poderia fazê-las mais felizes ou preencher o vazio que sentem no 

coração.

Mas aqueles que se entregam totalmente por amor a Mim e 

em submissão ao Meu Espírito, dando a vida altruisticamente, 

experimentam as verdadeiras e incomparáveis alegrias e êxtases 

do Meu Espírito. Isso satisfaz o coração como nada mais pode 

satisfazer, supre a necessidade e sacia a fome. Mas a única 

maneira de sentir-se assim é entregando-se e submetendo-se a 

Mim.



Escolhas
Os seus sentimentos e emoções são um resultado 

direto das escolhas que faz, dos pensamentos que 

opta por renunciar. São fruto das ocasiões quando 

escolhe ser altruísta e se colocar no lugar da outra 

pessoa, quando permite que o seu coração seja 

quebrantado e movido por compaixão e amor.

Eu o recompenso então com sentimentos de amor, de 

união e de felicidade. Essas coisas lhes são concedidas 

de acordo com as suas decisões, conforme decida, por 

livre e espontânea vontade agir, dar, auxiliar, sacrificar-

se e compreender.
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Seja feliz!
A alegria do Senhor é a sua força. 

E é a Minha vontade que você sinta 

grande alegria e grande prazer 

em Me servir e Me amar. Fico feliz 

quando o vejo feliz, divertindo-se 

e rindo. Adoro vê-lo rir. Adoro vê-

lo feliz. Então seja feliz e divirta-se, 

aproveite a vida. Saboreie bem as 

suas refeições, desfrute da sua casa, 

do exercício, do trabalho, do tempo 

que passa com as pessoas, porque 

quando faz isso está desfrutando de 

Mim. Adoro vê-lo feliz, então seja 

feliz, não tenha medo de rir e de se 

divertir.



Tesouros o aguardam
Apesar de Eu abrir os braços e chamar 

todos para submeterem-se a Mim e 

permitirem-Me preenchê-los com o 

Meu amor, felicidade, unção, forças 

e sentimento de realização, são 

pouquíssimos os que optam por virem e 

dedicarem-se totalmente a Mim.

Se você apenas soubesse! Se apenas 

conseguisse ver o que anseio lhe dar, 

como anseio segurá-lo e confortá-lo; 

dar-lhe tudo o que deseja, e fazer seu 

coração estourar de alegria, extravasando 

o Meu amor sobre outros. Essa é a 

verdadeira felicidade e realização.
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O refúgio
Quando as tempestades da vida sopram à sua volta e 
você é lançado, açoitado e carregado de uma parte 
para outra pelos ventos da angústia, da adversidade e 
da dificuldade, venha para o Meu aposento um pouco, 
até essas calamidades passarem. Aconchegue-se nos 
Meus braços. Recoste a cabeça no Meu ombro e veja 
que cuidarei de você. Farei carinho na sua testa e essas 
montanhas de problemas desaparecerão por completo.

Este é o refúgio que lhe prometi: consolo do Meu amor, 
reconforto nos Meus braços, a paz que passa do Meu 
coração para o seu e que o preenche, que o envolve e 
transporta o seu espírito ao plano celestial onde você 
vê tudo com uma nova perspectiva.

Nesses momentos sossegados de comunhão Comigo 
Eu posso mudar o seu modo de ver. Posso lhe dar novas 
idéias e novos pensamentos. Posso fazer muitas coisas 
por você, se apenas retirar-se para o aposento onde Eu 
lhe ofereço refúgio.



Por que lutar?
Você pensa: “Por que, Senhor? Por que devo 

passar por tantos sofrimentos e dificuldades? 

Não estou Lhe agradando? Eu Te amo. 

Porque tenho que passar por tudo isto?”

Muitos cristãos através dos tempos tem 

feito estas perguntas. Em cada caso 

era o Meu Espírito trabalhando neles, 

porque ao menos que se tornassem 

fracos, Eu não poderia Me tornar forte neles. 

Ao menos que fossem quebrados, não poderia 

ensinar-lhes compaixão; não poderia dar-lhes a empatia, 

a preocupação por outros que precisavam ter. Não 

poderia lhes dar os muitos lindos dons do Meu Espírito 

que estes quebrantamentos e dificuldades trazem.

Através destas aflições estou ensinando-lhe a lutar — não 

com sua própria força, mas com a Minha força através de 

oração e de olhar a Mim quanto a tudo na sua vida. 
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As rodas do progresso
Há períodos na vida em que tudo parece estar indo bem e 

tempos nos quais tudo parece ir mal. Quero que você aprenda a 

se apegar a Mim em cada fase desses ciclos.

Problemas o forçam a exercitar sua fé quando você decide 

enfrentá-los e isso o traz para o próximo ciclo: clama a Minha 

ajuda, luta, vence e avança. Como a rotação de uma roda: a parte 

de cima desce, a parte de baixo sobe e a roda o leva para frente.

Cada vez que você encontrar um novo teste, deve lutar outra vez. 

Você aceita o desafio, invoca a Minha ajuda e, mais uma vez, vence 

e progride. Mais testes trazem mais vitórias. Mas se em algum 

momento você lutar em busca da vitória sem antes Me buscar para 

encontrar a solução, interrompe o ciclo. Você permanece no ponto 

baixo, não avança e não chega a lugar algum.

Portanto, não olhe para esses pontos baixos na vida como derrotas, 

mas como oportunidades para avançar e progredir. Sei que muitas 

vezes é difícil passar por esses ciclos da vida, mas é essencial para 

que você continue avançando. Portanto, não desista!



O peso esmagador
Sei que você fica de coração 

partido, dói, e acha que é mais do 

que agüenta. Mas meu querido, Eu 

jamais lhe pedirei mais do que têm 

condições de dar. Jamais lhe pedirei 

mais do que têm condições de fazer. 

Sempre que chegar a ponto em que 

acha que é demais, que o peso do 

sacrifício o esmaga, nesse momento 

Eu estenderei a mão e o levantarei. 

Eu o aproximarei de Mim e lhe darei 

forças e fé. 
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Como ouro na fornalha
Você talvez não entenda algumas coisas hoje porque 
não é hora de Eu lhe revelar totalmente o Meu plano 
e intenções. Acredite e confie, mesmo que não 
entenda, porque os Meus caminhos não são os seus 
caminhos, e nunca se pode conhecer a mente de 
Deus arrazoando e analisando. Eu revelarei os Meus 
pensamentos e caminhos pelo poder do Meu Espírito 
para os que são receptivos, submissos e crentes, para 
os que vão aceitar a Minha voz com fé, amor e apreço.

Prometo que se você agüentar por fé — mesmo 
sem saber se tem forças para agüentar — não 
falhará. Assim como o ouro que é purificado no 
fogo, aqueles que passam pelas chamas ardentes 
das provações são os que saem como ouro fino. 
Eu o coloco à prova para que todos os detritos e 
impurezas sejam eliminados. Portanto não tema a 
provação, pois Eu o purifico em amor, e o limpo em 
resposta às suas orações.
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Sonhos desmanchados
Há tantas coisas que podem dar errado nesta vida 

— tantos sonhos desfeitos, tantas perspectivas 

que não se concretizam, muitas coisas que 

simplesmente não acontecem da maneira que 

você tanto queria. E apesar de todos os sonhos 

desfeitos, das perspectivas que não se concretizam 

e do que não acontece da forma que esperava, 

estou aí com você. Tenho nas mãos maiores 

sonhos do que jamais imaginou, perspectivas mais 

deslumbrantes do que já teve e maiores coisas do 

que jamais esperou. Seu coração nunca imaginou 

as coisas fantásticas que tenho reservadas para os 

que Me amam, para os que perseveram.  
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O problema é seu...   
A solução é Minha
Quando sentir-se fraco, Eu serei forte 

por você. Quando sentir-se confuso, Eu 

lhe darei paz. Quando sentir medo, Eu 

consolarei o seu coração. Quando duvidar, 

Eu lhe darei fé. Quando sentir tensão, lhe 

darei alívio. Quando sentir-se perdido, 

estarei bem aí com você. Quando sentir-

se inútil, lhe darei um propósito, e na 

angústia lhe darei alegria. Quando não 

se sentir confiante, serei a sua confiança. 

Quando sentir-se desnorteado e confuso, 

lhe darei clareza de pensamento. Quando 

tudo parecer escuro e tempestuoso, serei 

a sua luz intensa.
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Oração é comunicação
Pense no seguinte: como você se sentiria se 

nunca recebesse notícias da pessoa que ama? 

— Abandonado? Como você se sentiria se 

nunca recebesse uma carta de amor e nem um 

bilhetinho que fosse, da pessoa a quem você mais 

quer bem? Como se sentiria se o seu cônjuge mal 

lhe dirigisse a palavra por um dia inteiro?

Fico muito triste quando não recebo notícias 

suas e pergunto-Me se você realmente se 

importa Comigo e precisa de Mim. Comunique-

se e não Me esqueça, pois é de tais sacrifícios 

que Me agrado. Orar é comunicação. 

36 COM AMOR, JESUS



FALAR COM DEUS 37

O efeito da oração
Oração não é o mínimo que se pode fazer, 

mas sim o máximo. Pense nisso. Se é o 

máximo que se pode fazer, então por que 

você não ora mais?

A oração tem poder, e se quiser o Meu 

poder, precisa orar. O que é a oração? É o seu 

elo com o Divino. É comunicação, é fazer contato 

com a fonte, ser fiel ao maior dever do homem. A oração é 

repouso, fé e plena confiança.

A oração lhe traz a Minha paz, resulta em ação e o eleva. 

Ela muda o rumo da história, cura, dá nova vida, restaura 

e edifica. A oração é humildade e o Meu amor. Ela move a 

Minha mão e Me faz agir. A oração obtém resultados e é a 

graça salvadora para a raça humana.

Mais que tudo: a oração nos une e nos funde, para que você 

possa partilhar dos Meus poderes.



Um tempo para cada coisa
Há muitas maneiras de orar. Há momentos 
para derramar o coração em prantos, 
buscando-Me em orações fervorosas. 
Há outros para sentar-se tranqüila 
e serenamente, buscando-Me em 
humildade, fazendo suas petições com 
calma, sussurrando aos Meus ouvidos os seus 
pedidos e me dizendo o que precisa.

Há momentos quando se ora fazendo outras coisas, fazendo 
em seu coração pedidos silenciosos, e há horas em que se deve 
parar, deixar tudo de lado e Me buscar com forte clamor. Tudo 
isto é importante e tem a sua hora e o seu propósito.

Não é a posição do corpo que conta, mas sim a posição do coração. 
Demore em oração quando necessário; seja rápido quando o 
tempo for pouco. Há uma hora para orar rapidamente e uma hora 
para ser mais demorado, e você precisa aprender a usar as duas 
coisas de acordo com a necessidade — mas ore! Dependa da 
oração. Viva de acordo com as suas orações. Não se canse de orar.
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Eu ouço todas as coisas
Nada está oculto aos Meus olhos. Conheço cada 

um dos seus pensamentos, desejos e cada oração 

secreta. Sempre que você olha para Mim e clama 

a Mim, Eu Me aproximo, atendo as suas orações 

e o Meu coração se enche de compaixão. Nunca 

endureço o Meu coração, nem Me canso de ouvi-

lo. Jamais viro as costas, durmo nem coloco na 

porta uma plaquinha pedindo para não incomodar. 

Nunca estou distante, cansado nem ocupado 

demais para atendê-lo. Sempre escuto e atendo 

as suas orações. Às vezes o faço do jeito que você 

quer e outras vezes de maneiras que não conhece, 

ou que no momento não consegue entender, mas 

tenha certeza de que as escuto e atendo! 
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Venha a Mim
Suba! Suba as montanhas onde os mananciais são cristalinos 

e frescos. Suba para onde o ar não é poluído. Suba sempre, 

deixando as coisas desta Terra para trás, e encontrará pureza de 

espírito e de coração.

Venha a Mim com o seu copo na mão e verá como derramarei 

sobre você a água fresca do Meu Espírito, pois se Me buscar em 

oração, se vier a Mim e se pedir-Me para derramar sobre você o 

Meu Espírito, Eu o farei.

Está disposto a escalar? A largar as coisas da 

Terra que o prendem, a pensar nas coisas 

de cima, a olhar apenas e tão somente 

para o Meu rosto? A beber apenas e 

tão somente do Meu poço? Você virá a 

Mim para que Eu possa derramar sobre 

você as belezas do Meu Espírito?
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Mantenha contato
Ore, ore e ore de novo, pois é algo que adoro, 

preciso, quero e no qual Me regozijo. Adoro estar 

em comunicação íntima, para podermos estar 

unidos. Todas as suas orações são importantes. 

Ainda que algumas tenham propósitos diferentes, 

todas são importantes, portanto ore.

Quero estar em constante comunicação. Use todos 

os meios, todas as maneiras possíveis e deixe-

Me derramar sobre você da Minha abundância 

espiritual. Tudo o que é Meu é seu. Basta apenas 

pedir e receberá de uma fonte inesgotável. Por que 

contentar-se com o humano se pode ter o divino? 

Receba o Meu poder! Está aqui, pronto e à sua 

espera.



Orações de todos os tipos
Orações curtas, longas, em conjunto, individuais, 

fervorosas, rápidas; petições feitas em silêncio, 

durante uma caminhada, deitado, pela manhã, 

ao meio-dia, à noite, entre uma atividade e 

outra, pelas suas necessidades, pelo que quer, 

por proteção, por cura, pelo seu trabalho, pelas 

suas viagens, para obter vitórias, por libertação, 

para ser consolado, por orientação, pedindo 

Minha sabedoria, por mais amor, por milagres, 

por situações difíceis, pelos outros, por você 

próprio, para mudar a História, orações para 

mudar os corações: mandem-nas todas aqui para 

cima, para Mim.
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Toque-Me
Toque-Me de manhã, ao entardecer. Fale 

Comigo durante o dia. Venha Me amar e 

louvar. Não se afaste demais. Não deixe 

aumentar os intervalos de tempo que passa 

Comigo, fique em contato o tempo todo, 

apenas com uma palavra, um olhar, uma 

oração.

Estabeleça uma hora cada dia só para 

nós. Um momento que você pode ficar 

esperando, quando pode simplesmente 

descansar o seu corpo e deitar-se nos Meus 

braços. Um momento quando podemos 

conversar, rir e chorar. O que quer que você 

queira fazer, o que quiser Me dizer, diga-Me. 

Estarei lá às suas ordens, esperando por você.



Sintonize-se
Eu transmito o tempo todo. Você só precisa 

aprender a sintonizar-se e receber. Concedo o 

dom de Me ouvir a quem quiser. É gratuito. É 

como uma emissora de rádio transmitindo o 

tempo todo, e qualquer um com um receptor 

pode sintonizar e captar os sons, a música, a 

transmissão. Coloquei um receptor dentro de 

cada pessoa. Você só precisa aprender a usá-lo. 

Exige esforço, então não desanime se não for 

bem claro logo no início. Continue praticando e 

recorrendo a Mim. Continue esperando em fé, e 

começará a Me ouvir com uma nitidez cada vez 

maior.
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Atravessando o labirinto
À medida que o mundo fica mais complicado, vocês 

precisam de Minha ajuda para saírem desse labirinto 

de complicações. Precisam recorrer a Mim em busca 

de orientação e auxílio. Posso lhes mostrar coisas que 

não vêem com os olhos. O mundo se maravilhará com 

a sua sabedoria, conhecimento e entendimento, se tão 

somente Me buscarem e Me escutarem.

Então, não tenham receio de pedir. Porventura tinham 

receio de fazer perguntas a seus pais quando eram 

pequenos se não soubessem certas respostas que 

precisavam saber? Não. Não tinham medo, apenas 

perguntavam e eles respondiam. Comigo também é 

assim.

Sejam mais sensíveis a Mim e ao Meu Espírito. 

Mantenham suas antenas apontadas para o alto, sempre 

recebendo, pois tenho muito a dizer.



Recursos disponíveis
Eu lhe ensinarei a ouvir a Minha voz, pois 
virá o tempo quando isso será de suma 
importância. Nessa ocasião terá que 
recorrer ao Meu poder e apegar-se aos 

Meus recursos. Mas estes já estão à sua 
disposição agora, basta apenas buscar. Então  

  peça, procure e acredite.

Se você já tem tantas idéias e planos, e se já está tão determinado 
e não quer parar, olhar e escutar, se não quer ir mais devagar e agir 
com oração, não vai estar no local certo na hora certa, nem fazer 
ou dizer a coisa certa para a pessoa certa. Quando isso acontece, 
o Meu plano é frustrado, e o resultado é o desapontamento. Mas 
que alegria, que júbilo quando você participa do plano de Deus 
e tudo dá certo. Existe uma grande alegria e felicidade, tanto no 
plano espiritual como dentro de você, quando testemunha as 
respostas às suas orações, quando vê o poder de Deus em ação.
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Eu responderei
Adoro ouvi-lo Me chamar. Adoro ouvi-lo Me 

buscar e vê-lo dedicar o seu tempo, que você 

considera tão precioso, para Me ouvir. Quando 

despende o seu tempo para Me ouvir, Eu 

respondo, apresento-lhe soluções, resolvo os 

seus problemas, supro o que precisa e lhe dou 

muito além do que pede ou sequer poderia 

imaginar. Eu nunca falhei. Desde o princípio 

dos tempos até hoje, nunca deixei de ouvir os 

pedidos feitos por Meus filhos e de atendê-los.
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Caminhe Comigo
Permaneça em Mim e Eu permanecerei em você. Assim como 

o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, você também 

não pode. Quanto mais Me invocar e Me buscar, e quanto mais 

apoiar-se em Mim, mais fruto poderá dar para o Meu Reino.

Se for Comigo para o jardim de oração, falarei com você e 

lhe revelarei o caminho para uma maior produtividade e mais 

verdade. Mas você tem que fazer o esforço de sentar-se a Meus 

pés, ter paciência para escutar e aceitar as Palavras da Verdade, 

as Palavras de vida que tenho para lhe dar, para que possa dar 

mais fruto e buscar-Me ainda mais nos dias por vir. 
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O armazém do Céu
Derramo muitos rios da Minha Palavra num 

fluxo rico e abundante. Dei-lhes livre acesso 

aos cofres de tesouros do Céu. São todos seus 

se apenas pedirem. Destranco os cofres nos 

armazéns do Céu e dou-lhes livre acesso à 

Minha Palavra viva, porque têm necessidade. 

Porque a batalha espiritual é travada na 

Terra, e é na Terra que você precisa da Minha 

orientação direta, das Minhas ordens explícitas, 

e da Minha riqueza de sabedoria e estratégia 

para ganhar essa guerra espiritual.

A vocês, Meus amados, dou acesso aos 

armazéns do Céu, para que recebam auxílio, 

forças e orientação na hora de necessidade. 

Se apenas estenderem a mão em fé, tudo isso 

será liberado.
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Juntos
Passe tempo Comigo, junto a sua esposa e filhos, lendo a 

Minha Palavra, orando e Me buscando. Passem um tempo 

comunicando-se abertamente, expressando o que desejam. 

Você gostaria de ter uma família mais unida? Discutam o 

assunto. Você sente que precisa de bênçãos tanto espirituais 

como financeiras? Discutam o assunto. Venham diante de 

Mim, juntos, a família inteira, e derramarei o Meu bálsamo 

sanador sobre você e o seu lar. Derramarei as Minhas 

bênçãos e provisão.
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Renovando as coisas
Eu os coloquei juntos, mas por causa da 

familiaridade e do dia-a-dia, vocês puseram de 

lado aquela profunda comunicação íntima que 

tinham entre si e Comigo. Renovem juntos a 

sua comunicação íntima Comigo, deixando de 

lado a velha maneira e velhas idéias.

Ponham de lado tudo o que pensam um do 

outro e focalizem, juntos, em Mim. Amem-

Me e louvem-Me juntos. Cantem para Mim 

e adorem-Me juntos. Venerem-Me juntos. 

Busquem juntos o Meu rosto e clamem a 

Mim. Eu os preencherei e serei um com 

vocês. Juntos, nós seremos um cordão de 

três dobras.



Esteja pronto para apoiá-la
Para mim o matrimônio é sagrado. 

Quando você vê a sua esposa precisando 

de algo ou com dor, precisa condoer-se 

e orar por ela, consolá-la, demonstrar-lhe 

amor, compreensão, e ser gentil com ela. 

Não se exaspere nem perca a compostura 

ou sinta-se negligenciado se durante um 

período ela sentir-se mais fraca. Não considere 

isso uma grande inconveniência nem que o está 

atrapalhando. Tenha compreensão e ternura. 

Tome-a em seus braços e conforte-a, ame-a, chore 

por ela e, principalmente, ore por ela.

Se não conseguir ter amor, ternura e compaixão 

por essa querida mulher que é sua esposa, como 

vai ter amor e compaixão pelos outros?
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Um casamento sólido
Para ter um casamento forte, ele precisa ser 

forte no espírito. E para ser forte no espírito, 

precisa girar ao redor de Mim. Vocês têm 

que concentrar sua atenção, união e amor 

em Mim, assim terão condições de superar 

as fraquezas humanas, os erros e os mal-

entendidos. Mas quando passam um longo 

período sem uma boa oração e comunicação, 

sem humilharem-se e unirem na leitura da 

Palavra, é fácil ficarem inflexíveis, ficarem 

orgulhosos, insubmissos e intolerantes. 

Perdem a compaixão, a ternura e a doçura.



Cuide dele
Minha doce e preciosa! Muito obrigado por 

ser uma esposa tão boa. Estou orgulhoso de 

você, e quero elogiá-la por cuidar bem do seu 

marido há tantos anos, e por ter permanecido 

fiel a ele. Adoro ver o amor das pessoas passar 

pela prova do tempo. Adoro ver pessoas que 

permanecem fiéis aos compromissos que 

assumem entre si e que continuam a amar não 

importa o que aconteça. Com certeza existem 

altos e baixos e provações, mas vocês são um 

bom exemplo, porque se amam. Eu os elogio 

por isso!

É muito lindo quando um casal Me inclui no 

seu casamento. Obrigado por deixarem-Me 

fazer parte do seu. 
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Crises criativas
Às vezes o que parece problema num casamento 

é na verdade a Minha maneira de fortalecer o 

relacionamento ao levar os envolvidos a uma 

crise. Se tratarem a crise da maneira certa, orando 

fervorosamente, aconselhando-se, buscando-Me e 

comunicando-se sinceramente, no final, o casamento 

ficará mais forte. Através das lições que aprenderam e 

das dificuldades que passaram juntos, os dois ficarão 

mais maduros, mais profundos espiritualmente e 

entenderão melhor um ao outro. 
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