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Introdução

Muitas coisas que vivenciamos ao atingirmos uma idade avançada 
são inéditas para nós, mas não para Jesus. Em todos os tempos, 
Ele tem permanecido ao lado daqueles que Lhe são mais próximos 
e queridos também nessa etapa da vida e quer estender esse 
carinho a nós. Ele conhece todas as nossas dores, vê todas as 
nossas lágrimas e entende nossos temores e frustrações. Quando 
passamos por perdas ou decepções, Ele sofre conosco e sabe 
exatamente do que precisamos para desfrutar a vida e sairmos 
vitoriosos de cada desafio.

As mensagens de Jesus neste livro lhe servirão de ânimo e conforto 
quando mais precisar. E o melhor é que podem ajudá-lo a obter 
uma linha direta de comunicação com o Céu pela qual você 
receberá a resposta perfeita para cada pergunta e necessidade. 
Sim, você também pode ouvir Jesus diretamente. Ele falará com 
qualquer um que nEle crer, pedir-Lhe para falar e aceitar, por fé, 
que aquilo que “ouvir” em seu coração é verdadeiramente Sua 
voz. 

Abra seu coração a Jesus e receba Suas palavras de amor e vida. 
Ele pode fazer destes anos os melhores de sua vida!



Tanto para dar

A fase mais madura da sua vida pode ser a de maior 
realização e mais cheia de amor. Muitos podem se 
beneficiar da sua sabedoria, experiência e percepção 

dos verdadeiros valores da vida. Você passa a ver as coisas com 
maior clareza, pois as frivolidades da vida deram lugar à valoriza-
ção mais criteriosa do que é verdadeiramente importante.

Isso é algo que quero que transmita aos outros, principalmente 
aos que estão enfrentando as pressões comuns à plenitude da 
vida. Se por um lado eles têm energia, força, ambição e sucesso 
material, quase sempre são faltos da sabedoria e da profundidade 
que você tem. E não poderia ser de outra forma, pois ainda não 
viveram tanto quanto você. 

As coisas mais profundas da vida só podem ser obtidas pela 
experiência. Abra os armazéns do seu coração e reparta os 
tesouros aí encerrados.



Tecendo uma vida

C ada acontecimento na vida, cada pensamento e decisão, 
cada pequena dose de amor e cada contato com outra 
pessoa é como um fio em um tapete. Dia após dia, fios 

escuros e brilhantes ganham parte na obra e, apesar de muitas 
vezes parecer faltar lógica e harmonia em como são dispostos, no 
final, dão forma a uma imagem.

Estou olhando para o tapete de sua vida agora. Como é lindo! 
Todas as coisas boas — a felicidade, o senso de realização, o 
amor que você deu e recebeu, e as vidas que melhoraram por 
sua causa são os fios brilhantes.

Os escuros são as dificuldades e decepções, as provações e as 
lágrimas. Esses fios também são necessários, pois realçam os 
demais e colaboram para dar ao tapete um tom vibrante e rico.

Ninguém jamais teceu um tapete como o seu, nem poderia. A 
sua vida é ímpar.



Eternamente Jovem 
Um coração cheio de amor jamais envelhece.


Mantenha seu coração cheio com amor — pelos outros e por Mim 
— e terá a fonte da juventude.


Se ainda tiver sonhos, então não envelheceu, pois continua com 
expectativa de conquistas e muito pelo qual viver.


Enquanto estiver aprendendo, estará vivo.


É melhor ser um jovem de cem anos que um velho de quarenta.


A idade é um estado de espírito. Se seu coração e sua mente forem 
jovens, então, você é jovem. 


Jamais desista de viver só porque não consegue fazer tudo o que 
fazia antes. Você não continuaria aqui se Eu não tivesse uma 
missão para você e achasse que seria capaz de cumpri-la. Descubra 
o que desejo que faça agora e dedique-se de coração.



Mudança das estações

P rimeiro foram os verdejantes anos da primavera, quando 
você era jovem, cheio de vigor e energia. Seus dias eram 
repletos de lições e experiências na busca pelo seu lugar 

na vida.

Então chegaram os anos de crescimento quando sua vida 
desabrochou — a plenitude do verão da vida — nos quais suas lutas 
iniciais lhe renderam as primeiras vitórias e sonhos se realizaram.
Agora você se vê no outono da vida, quando a safra já foi feita e as 
folhas verdes ganham nuanças avermelhadas e douradas. 

Essa fase pode parecer, a princípio, um desapontamento. Surgem 
preocupações por causa da perda das habilidades aparentemente 
necessárias para uma vida digna e feliz. Mas se aceitar esse momento 
como a bênção que quero que seja, ainda desfrutará a vida 
plenamente. Talvez não possa fazer as mesmas coisas de antes, mas 
isso lhe dará mais tempo para coisas melhores. Tudo depende de 
como encara as coisas. Sente-se, relaxe e desfrute a mudança das 
folhas. As folhas coloridas que trago a cada outono exibem os muitos 
aspectos do amor e das outras bênçãos que tenho para você.



Você é como uma 

flor temporã, com 

botões ainda mais 

espetaculares que 

os nascidos no início 

da estação. Você é 

Minha obra-prima!



Serei
Quando estiveres cansado, serei teu regaço.
Quando te encontrares no escuro, serei tua luz.
Quando sentires fome, serei teu pão vivo.
Quando tiveres medo, serei tua defesa.
Tudo isso serei para ti, pois a Mim pertences.

Quando estiveres na solidão, serei teu amigo.
Ao enfrentares dúvidas, serei tua fonte de fé e coragem.
Quando cansares, serei tua força.
E quando te vires desvalido, serei teu intercessor.
Tudo isso serei para ti, porque te amo.



Nada para dar?

Q uem disse que você tem pouco ou nada para oferecer aos 
outros? Todos têm necessidades e problemas, e talvez seja 
exatamente você quem vai atender à carência de alguém 

ou ajudar a resolver seu problema.

Você pode ser a chave que libertará essa pessoa 
Você pode dizer a palavra que a levantará do poço da 

desesperança.
Você pode sorrir e fazer o sol voltar a brilhar,
E ser o remédio que alguém precise.
O seu otimismo pode devolver-lhe a vontade de viver.
Sua amizade pode preencher uma lacuna na vida de alguém.
Sua fé pode acender a fé de outrem.
Seu amor pode mostrar o Meu.
Você pode ser a resposta à oração de alguém.



Vasos de barro

A Bíblia diz: “Temos, porém, este tesouro em 
vasos de barro, para que a excelência do po-
der seja de Deus, e não de nós” (2 Coríntios 

4:7). Assim Eu ajo: escolho pessoas fracas, desprovidas de 
grandeza ou força própria, para demonstrar o Meu poder. 
Dessa forma, não haverá dúvida que são meras ferramen-
tas nas Minhas mãos e que a Mim pertence o mérito por 
tudo que faço através delas.

O mundo enaltece os fortes, os autoconfiantes e os 
orgulhosos, mas os verdadeiramente nobres no Meu 
reino são os que trilham o caminho da humildade e da 
dependência de Mim. Escolha esse caminho e poderá 
vivenciar os melhores anos da sua vida, cheios de amor, 
alegria, paz, paciência, ternura, bondade, gentileza e fé. 
Todos esses são frutos do Meu Espírito que brotam nas 
vidas que se aproximam de Mim.



O colar de pérolas

Q uando um grão de areia pára dentro de uma ostra, é 
para ela motivo de irritação. Mas então cobre o grãozi-
nho com várias camadas de nácar, uma após a outra até 

que, aos poucos, a partícula de areia se torna uma pérola.

Semelhantemente, as provações podem ser fontes de lindas 
“pérolas” na sua vida. Quando você escolhe aceitá-las e confiar 
que tirarei o melhor proveito delas, pouco a pouco, cubro o 
problema áspero e o transformo em um objeto de beleza.

Pelas dificuldades, ensino-lhe coisas que, não fossem por 
elas, você jamais aprenderia tão bem, como a paciência, a 
perseverança, fé e o otimismo, dentre muitas mais. Toda vez que 
confia em Mim e o ajudo a superar alguma dificuldade ou fase 
da vida, surge uma outra linda pérola. No final, sua vida será 
como um lindo colar de pérolas magníficas.



Investindo no futuro

J á vi tudo que você fez pelos outros e está tudo 
registrado. Sou como um contador diligente e anoto 
todas essas coisas no Meu livro. Toda palavra gentil, 

cada pequeno ato de amor e altruísmo estão lançados nesse 
livro. Vejo toda aflição, dificuldade e todo o mal que você 
suporta, assim como as muitas provas da sua fé. Essas coisas 
também estão nos Meus registros.

Em todas essas coisas, você tem investido na eternidade. Você 
deu aqui e ali, mas não percebe quanto investiu e quanto seus 
investimentos lhe estão rendendo. No dia do acerto de contas, 
quando Eu fizer o balanço, você verá quanto terá armazenado 
para a próxima vida e ficará surpreso com as recompensas que 
o esperam!



Apóie-se em Mim

E u o criei de maneira que sentisse necessidade de vir 
a Mim. Se você não tivesse dificuldades, poderia 
simplesmente seguir seu caminho tranqüilamente, 

contente por ter uma vida em paz e sem incidentes. É nas horas 
de dificuldade que você recorre a Mim e Me encontra.

Jamais lhe darei mais do que pode suportar. Estou sempre aqui 
para o ajudar e consolar, porque o amo. Coloque todo o seu 
peso sobre Mim e deixe-Me levar suas preocupações, dores e 
cargas, enquanto você descansa. 

Eu o ajudarei em cada dificuldade. Você nunca está além do 
alcance do Meu auxílio e nada é difícil demais para Mim. 
Venha a Mim, converse Comigo, conte-Me todos os seus 
problemas e deixe-Me consolar e aconselhar você. Em Mim, 
você encontrará tudo que precisa.



Nunca só

E u sempre estive ao seu lado, a sua vida inteira. Você nem 
sempre sentiu Minha presença e, às vezes, perguntou-
se exatamente onde Eu estava ou se Eu sequer estava 

por perto, mas independentemente de como você se sentiu ou 
onde esteve, sempre estive perto de você. Houve vezes em que 
o carreguei. O que lhe faz pensar que vou parar de cuidar de 
você ou de estar com você agora? Estou tão próximo quanto 
sempre estive, basta sussurrar uma oração. Meu amor por você 
em nada mudou.

Todas as coisas concorrem para o bem na vida daqueles que 
Me amam. Por favor, confie que tudo o que permito que lhe 
aconteça é para um bom propósito — inclusive as coisas que, 
em um primeiro momento, não parecem muito boas. Um dia, 
você verá o lado bom das coisas. Prometo.



Causa e cura

A vida, como você sabe, não é só tempo bom e ale-
gria. Você teve sua parcela de dificuldades e muitas 
vezes se sentiu só. Tem-se perguntado por que 

permiti que certas coisas lhe acontecessem, então deixe-Me ex-
plicar.

Alguns dos seus problemas foram causados pelos outros. Eu nem 
sempre pude intervir porque todos têm o livre arbítrio. Fico triste 
que algumas pessoas abusam do poder e fazem os outros sofrer. 
Sinto muito que você sofreu por causa das escolhas erradas e 
falta de amor dos demais.

Outros problemas Eu permiti na esperança que o fizessem 
recorrer a Mim e aceitar Minha ajuda e amor. Você achou que 
poderia enfrentar qualquer dificuldade e cuidar de si mesmo, 



mas não pôde. Algumas vezes permitiu que Eu o ajudasse, mas 
em outras ocasiões manteve-Me afastado. Contudo, jamais o 
deixei. Todo o tempo estive à espera que você pedisse Minha 
ajuda.

Em algumas ocasiões, você endureceu o coração para suportar 
a dor, o desgaste e, às vezes, chegou a Me culpar pelos seus 
problemas, como se Eu não o amasse. Mas sempre o amei e 
sempre o amarei.

Ainda estou ao seu lado, desejoso de participar da sua vida. Posso 
reconstruí-la se você Me entregar todos os pedaços. Sou capaz de 
responder suas perguntas e aliviar sua mente atribulada. Converse 
Comigo como com um amigo, um irmão, ou como quiser Me 
imaginar. Na quietude do seu coração Eu lhe sussurrarei e se 
escutar com o coração, você Me ouvirá. Deixe que Eu Me prove 
a você.



Não é por acaso que você sente 

compaixão por alguém. É o Meu 

coração sensibilizando o seu com 

a necessidade que essa pessoa 

tem de oração e ajuda.



Eu perdôo

N ão tema que eu não lhe tenha perdoado por 
algumas coisas erradas que você fez ou por ter 
prejudicado os outros. No momento em que 

Me pediu para levar embora seus pecados e ser seu Salvador, 
perdoei não apenas os pecados que até então você havia co-
metido, mas também os que cometeria a partir daquela hora. 
Nada que você fez ou venha a fazer foi ou será capaz de tirar 
seu lugar no Céu, ou tirar Meu amor por você.

Você tampouco precisa se preocupar se vai continuar a 
sentir remorsos por essas coisas, quando chegar ao Céu. Na 
verdade, não precisa sentir remorso por essas coisas. Deixe-
as para lá! Quando Eu o receber, haverá apenas alegria e 
regozijo. Estarei tão feliz por tê-lo ao Meu lado!


Não desperdice um único momento olhando para trás. O 
remorso não tem poder para mudar o passado, apenas lhe rouba 
a alegria e mata suas chances de felicidade e paz hoje e agora.



Perfeita paz 

C ada detalhe da sua vida e todas as inquietações do seu 
coração, pequenas ou grandes, são importantes para 
Mim. Confie cada uma aos Meus cuidados pela ora-

ção, e encontrará paz que vai encher a sua alma tal como jamais 
sentiu. A paz é resultado de fé e confiança.

Todos os seus fios de cabelo estão contados. Eu o conheço a 
esse ponto! Se Me dei o trabalho de contar seus fios de cabelo, 
não acha que estou interessado nos outros aspectos mais 
importantes da sua vida? Eu Me importo com a sua felicidade, 
saúde, situação financeira e pelos seus amados. Eu Me importo 
com você, e se confiar em Mim tomarei as medidas necessárias 
para que sempre tenha o que precisar.



Supere as dificuldades

V ocê não está perdendo a utilidade, apenas ficando mais 
velho. Sei que seu corpo sente o envelhecimento, mas 
seu espírito não tem de ficar velho. O poder do Meu 

Espírito pode lhe dar vigor e ânimo. Posso facilitar sua vida se 
você mantiver uma atitude positiva e extrair de Mim a força que 
precisa.

Não ceda aos sentimentos de depressão e à melancolia. Não 
fique chafurdando nas trevas e nos sentimentos negativos. Você 
pode se elevar acima de tudo isso nas asas da oração. Incline seu 
coração na direção do seu destino, o Céu. Esteja na expectativa 
do que está por vir.

Quando surgirem dificuldades, concentre-se no lado positivo das 
coisas. Agradeça-Me e louve-Me por tudo que fiz por você até 
agora. Eu cuidei de você em todas as dificuldades da vida e não 
vou abandoná-lo agora.



Como é a Minha natureza? — Sou 

o próprio espírito do amor. Se você 

pudesse multiplicar por mil a coisa mais 

maravilhosa que já lhe aconteceu, talvez 

começaria a entender a Minha natureza.



Eu o amo pelo que você é

Amo você — e isso não está relacionado a alguma coisa 
boa que você tenha feito e continue a fazer. Valorizo 
suas obras feitas em amor e suas orações, pois ajudam 

os outros, mas elas não o tornam merecedor do Meu amor. Meu 
amor por você é uma dádiva. Eu o amo pelo que você é. Simples 
assim! 

Por isso, pare de pensar que precisa de grandes realizações para ser 
grandioso aos Meus olhos ou grandemente amado por Mim. Você 
é grandemente amado e, aos Meus olhos, é alguém grandioso! Por 
isso, relaxe. Vá devagar, desfrute a vida e, acima de tudo, desfrute-
Me. Então, as obras serão conseqüências naturais e não parecerão 
um trabalho, mas um prazer.


Cada um dos Meus filhos é especial para Mim. Amo cada um 
como se fosse Meu único filho.



Essa batalha é Minha

A vida é uma luta e, como dizem, só acaba no fim. A 
maioria dos problemas que vivenciou na juventude fi-
cou para trás, mas novos surgiram.

Quando você era jovem, muitas vezes era mais fácil lidar com as 
dificuldades e dar a volta por cima. Você era mais forte e flexível. 
Hoje, entretanto, muitas vezes seus recursos não bastam.

É hora de mudar a tática e deixar a luta Comigo. Cada vez que 
sentir dor ou desconforto, aproxime-se de Mim em oração. Cada 
vez que se sentir desanimado ou frustrado, transforme seus 
pensamentos em orações. Se sentir-se confuso ou com medo, dê 
a mão para Mim. Entregue-Me suas preocupações e eu Lhe darei 
paz.


Suas capacidades físicas podem ser limitadas, mas não há limite 
para o poder espiritual a seu dispor por meio da oração!



Amigos para sempre

A lgumas pessoas que lhe eram próximas, com as quais 
você passou muitos anos felizes —alguns dos seus 
amigos mais próximos— partiram antes de você para 

a próxima vida. Sei que é difícil não os ter por perto. Quando se 
sentir deprimido porque sente falta deles, pense em como devem 
estar felizes agora. Deixaram os cuidados e preocupações da vida 
para trás. Estão em um lugar melhor e querem muito revê-lo, 
quando chegar a sua hora.

As lembranças felizes dos bons momentos que passaram juntos 
viverão para sempre. Cada vez que pensar nas pessoas que lhe 
são queridas mas não estão mais com você, entenderá um pouco 
melhor como você foi abençoado por conhecê-las e desfrutar da 
sua amizade. Esse relacionamento entre vocês é uma dádiva que 
lhes dei, a qual ainda lhes pertence e será assim para sempre. 
Quando você vier para este lado, vocês estarão ainda mais 
próximos e valorizarão uns aos outros mais do que nunca.



Mais próximo que antes

C om a morte, não separo as pessoas que se amam. Eu lhe 
dei um elo espiritual com o seu amado. Ainda que ele não 
esteja mais presente no físico, você pode senti-lo, sabendo 

que, em espírito, ele sempre está ao seu lado. Não deixarei você 
ou ele sem conforto. Ele está até mais próximo que antes.

Os anos lhes ensinaram a quase ler os pensamentos um do outro. 
Você sabia o que ele ia dizer ou como reagiria praticamente antes 
de ele se manifestar, e vice-versa. Agora, ele pode, de fato, ler 
seus pensamentos e, o que é igualmente maravilhoso, você pode 
ouvi-lo falando-lhe ao coração, guiando seus pensamentos e lhe 
assegurando do seu eterno amor. É Minha maneira de lhes permitir 
continuar juntos em espírito.

Mas tem mais. Seu amado quer ajudá-la a aprender a pensar nas 
coisas do Céu. Ele já desfruta das alegrias e recompensas do Céu e 
quer lhe dar agora um antegozo de tudo isso.

Então, como vê, a morte do seu amado não foi o fim do seu 
relacionamento, mas o começo de algo muito mais pleno e 
profundo entre vocês dois, um relacionamento espiritual.



Enxugarei todas as suas lágrimas 

quando nos encontrarmos face 

a face. Você se reunirá com seus 

amados que vieram para cá na 

sua frente.


Em breve, você e seu amado 

estarão juntos aqui do outro lado 

do véu que no momento separa 

o seu mundo do plano celeste, e 

viverão no lindo lar que preparei 

para vocês.



Perspectiva celestial

S ua amada, que já deixou essa vida, está segura em 
Meus braços, em seu lindo novo lar, no Céu. Está feliz 
e despreocupada como uma criança, porque não sente 

mais a dor que tanto maltratou seu corpo terreno. Ela está jovem 
de novo, no auge da vida. Sinto muito que você está com tantas 
saudades, mas era a hora dela. Estava pronta e queria vir para 
junto de Mim.

Agora ela entende o que antes não conseguia compreender. 
Foi abençoada com uma dose maior do Meu amor e se sente 
mais segura dele do que nunca. Quando pensa na sua vida e 
no tempo que vocês passaram juntos, ela, assim como Eu, só 
vê as coisas boas. Por que não Me deixa lhe dar essa mesma 
perspectiva celeste? Nada poderia fazê-la mais feliz do que vê-lo 
verdadeiramente feliz, sem pesares.



Amado pela luz

S e tiver fé em Mim, não precisará temer o futuro. Comigo 
em seu coração, pode ter certeza que cuidarei de você 
todos os dias dessa vida, e da próxima também. Encontre 

paz ao Me conhecer e crer no Meu amor, tendo fé de que um 
mundo melhor o aguarda.

Deixe a luz do Meu amor brilhar na sua vida. Encontre consolo e 
conforto nela. A certeza de que o amo lhe dará a paz de que tudo 
vai estar bem.

Prometi que não o deixaria sem conforto. Meu Espírito estará 
sobre você de uma maneira especial. Estarei mais próximo e o 
ajudarei a preencher os vazios no seu coração. O tempo passado 
Comigo o refrescará, querido amigo.



Sem pesares

V ocê superou muitas das provas mais difíceis da vida. 
Sobreviveu e até cresceu com as dificuldades que 
enfrentou. Às vezes, entretanto, você se perguntou 

se conduziu sua vida com a sabedoria que deveria e gostaria 
de ter mais resultados para mostrar. Mas não Me prendo ao 
passado. Olho para o que ainda está por vir, seu presente e o 
futuro.

Quero que você seja feliz, mas, para isso, deve primeiro 
deixar de lado os pesares e mágoas do passado. Não caia na 
armadilha do remorso, achando que falhou ou que não fez 
tudo o que poderia e, por isso, não merece ser feliz e se sentir 
realizado agora nem nunca. Isso não é verdade!

Posso ajudá-lo a corrigir seja o que for, e ainda há tempo 
para isso. Então você poderá contar com um futuro 
verdadeiramente feliz e cheio de amor, sem remorso e 
pesares. O que poderia ser mais maravilhoso?



Deixe-Me brilhar através de você

M uitos cristãos acham que devem ser fortes e estar 
sempre “fazendo algo” por Mim, mas, muitas vezes, 
essa força os atrapalha. As pessoas têm a tendência 

de seguir aqueles que são naturalmente fortes, saudáveis e talento-
sos, mas é justamente quando as pessoas são fracas e passam por 
aflições que tenho mais oportunidades de brilhar em suas vidas. 
Quando você só tem a Mim, percebe que basto. E quando outros 
vêem isso, entendem que sou tudo que eles precisam. Quando 
você é fraco, então se torna forte, porque a Minha força se aper-
feiçoa na sua fraqueza.

Simplesmente diga a si mesmo: “Estou fraco, doente e não consigo 
fazer as coisas que antes fazia, mas o Senhor está me ajudando a 
enfrentar estas dificuldades. Tenho a força dEle, a paz e a alegria 
que Ele dá. Tenho fé para o futuro. Não sei o que vai acontecer 
amanhã, mas conheço Aquele que segura a minha mão.  Ele é meu 
amigo e sei que vai cuidar de Mim e me ajudar a vencer, venha o 
que vier.”



Estamos juntos nessa

Q uando o vejo infeliz, fico infeliz. Quando o vejo na ba-
talha, sou solidário. Conheço seu coração e sinto suas 
dores e sofrimentos. Sinto muito que o peso da idade tem 

dificultado a sua vida. Mas também sei que, a longo prazo, esses 
problemas contribuem positivamente para o seu espírito. Eles o 
tornam mais tolerante e mais compreensivo. Por já ter passado pelo 
que os outros estão vivenciando, pode ajudá-los em suas dificulda-
des, além de que isso aumenta em você a vontade de orar por eles. 
Quando você encoraja os outros e ora por eles, tanto a vida deles 
quanto a sua são abençoadas.



Prometo que não o deixarei sofrer além do que é capaz. Posso aliviar e 
minimizar a sua dor. Posso ajudá-lo a levar o fardo, para que não seja 
pesado nem difícil demais. Recorra a Mim quando seu corpo cansado 
doer. Apóie-se em Mim. Olhe para Mim e o consolarei e ajudarei.

Você Me pertence e Eu a você. Sou seu Salvador e amigo sempre 
presente e leal. Estou sempre ao seu lado, sussurrando palavras 
ternas de amor, consolo e força para o seu coração.

Estou bem aqui. Não estou longe lá no Céu, esperando até você 
vir para junto de Mim. Sou um amigo mais próximo que um irmão. 
Dei a vida por você e faria tudo de novo, mesmo se você fosse a 
única pessoa no mundo. Percebe como o amo e quão importante 
você é para Mim?



Minha Palavra, a Bíblia, é como 

um enorme baú de tesouros, 

repleto de riquezas para você 

descobrir. Ao ler a Bíblia, peça 

para Eu lhe dar entendimento 

e ajudá-lo a ver como aplicar 

seus ensinamentos na sua vida. 

Será para você uma fonte 

de sabedoria que o orientará 

e guardará. Se encher seu 

coração com as coisas positivas 

que de Mim procedem, 

receberá muito mais boas 

dádivas.



Escute e Aprenda

Q uero falar em particular com você. Quero lhe ensinar a 
ouvir Minha voz para que Eu possa Me tornar uma par-
te mais real na sua vida. 

Quero guiá-lo a cada momento e lhe mostrar como pode 
aproveitar melhor cada dia. Quero abrir seus olhos para todas 
as oportunidades à sua frente e lhe mostrar que você pode ser 
uma bênção ainda maior para os que o cercam e lhe são mais 
importantes. 

Como farei isso? Sussurrarei ao seu coração sempre que você 
abrir seu espírito a Mim. Na verdade, é muito simples. A Bíblia 
diz: “Pedi e recebereis” (João 16:24), e esse é o segredo para 
Me ouvir pessoalmente. Peça, escute, receba e acredite. 

Independentemente da sua idade ou de quanto você pensa 
que sabe, sempre é possível aprender mais e adquirir um novo 
conhecimento cada dia. Posso transformar cada dia em uma 
experiência de aprendizado, uma descoberta. Posso responder 
todas as suas perguntas e lhe desvendar os segredos da vida. E o 
primeiro passo é você aprender a Me ouvir.



Faz tudo parte do plano

N ão permitirei que lhe aconteça nada que não 
seja, de alguma forma, parte do Meu plano 
perfeito para a sua vida. Mesmo os momen-

tos de doença fazem parte do Meu plano, porque quando 
você está sozinho Comigo, como agora, posso consolá-lo, 
amá-lo e ter convívio com você sem distrações. Podemos 
passar momentos ternos enquanto você ora e lê a Minha 
Palavra. Adoro falar ao seu coração nessas horas de quietu-
de. Descanse em Mim. Deixe-Me amá-lo, cuidar de você e 
consolá-lo.


Adoro ver o arco-íris brilhar no seu coração depois da 
chuva dos testes e das dificuldades. Seu amor por Mim faz 
brilhar o sol do Meu amor e juntos podemos produzir cores 
inebriantes.



A segunda vez é melhor

H á quem diga que a velhice é uma segunda infância 
e, de certa forma, é verdade. É uma hora para voltar 
às alegrias simples que foram relegadas a segundo 

plano pela pressa de crescer e depois pelas pressões da vida adulta. 
Certa vez, disse que as pessoas precisavam se tornar como crianças 
para entrar no Reino do Céu, e é o que acontece. À medida que 
você fica mais velho, as coisas voltam a ser simples e a simplicidade 
aproxima as pessoas de Mim e do Céu.

Aproveite essa oportunidade e desfrute da sua segunda infância. 
Qualquer que seja a sua idade, você ainda é Meu menino. 
Deixe-Me preparar seu coração para a sua viagem de volta para 
casa, para o Céu, para este mundo onde tudo é belo e simples: 
descobertas simples, alegrias simples e prazeres simples.



Precisa-se: guerreiros de oração

Do jeito que o mundo vai, a necessidade de oração é 
cada vez maior. Contudo, meu exército de guerreiros 
de oração está minguando.

É lastimável ver quantas situações não estão sendo ajudadas 
porque ninguém ora. Tenho o poder para fazer qualquer coisa, 
mas as orações das pessoas são necessárias para acionar o poder.

Enquanto isso, Meus filhos perdidos vagam como ovelhas sem 
pastor, porque não há quem interceda por eles. Além disso, os que 
trabalham para Mim poderiam realizar muito se contassem mais 
com o poder da oração. Não posso fazer tudo ao Meu alcance a 
menos que o Meu povo ore.

Você se tornará um guerreiro de oração? Vai orar fervorosa e 
consistentemente? Existem milhares aos quais você poderia ajudar 
pela oração. Aceite o desafio e ajudará a mudar o mundo de 
alguém. Mesmo da sua modesta posição, você pode ajudar até a 
mudar o rumo da história. O ministério da oração poderia ser a 
maior realização da sua vida.



Esteja aberto para o amor

P ode ser difícil aceitar ajuda, mesmo quando você se en-
contra fraco ou doente, e sabe que precisa. Nem sempre 
é fácil confiar nos outros. A sua tendência é pensar que 

sabe mais e, às vezes, é verdade, mas não sempre. Você pode ser 
mais velho e mais sábio em alguns sentidos, mas é bom escutar os 
demais.

Deixe os seus amados fazerem o que podem fazer para tornar a 
vida mais fácil para você. É uma maneira de lhes demonstrar amor. 
É um toque do Meu amor por você também, quando trago pessoas 
na sua vida para ajudá-lo. Aceite o amor delas e o Meu amor.



Quem é perfeito?

N ão se sinta mal pelos erros que cometeu. Por acaso 
existe alguém que jamais cometeu um erro? Não. 
Como diz a Bíblia, “Todos pecaram e destituídos es-

tão da glória de Deus” (Romanos 3:23). Eu não considero os seus 
defeitos e falhas, mas sim o seu coração. É claro que você poderia 
ter feito melhor certas coisas, mas não o condeno. Vejo seu amor 
por Mim e o bem que você tem feito. Vejo o amor que deu para os 
outros. Vejo que tem feito o que pode, a seu próprio modo. Para 
Mim, não existe nada mais belo.


Quero ajudá-lo a pensar nos momentos maravilhosos que viveu e 
naqueles que ainda estão por vir. Se está perdendo a esperança, 
deixe-Me restaurá-la, por favor.



Por favor, ore!
• Ore pelos seus amados, para que seus dias sejam cheios de 
amor e sentido, e para que Eu Me torne uma parte real e impor-
tante de suas vidas.

• Ore pelos seus amigos. Entregue-Me as preocupações e 
problemas que lhe confidenciarem, e peça-Me para ajudá-los.
• Ore por todos os perdidos e solitários do mundo, para que 
possam Me encontrar, pois Me conhecer é a vida eterna.
• Ore pelos que sofrem de males que causam dor e debilitam, 
para que sejam curados e recebam a cura, consolo e força que 
posso lhes dar.
• Ore por Meus obreiros que trabalham nos campos, para 
aproximarem outros de Mim.
• Ore pela paz no mundo e para que os pobres e oprimidos 
sejam resgatados.
• Ore pelos jovens, que um dia vão assumir o mundo.
• Ore por todos que você sabe que precisam do Meu amor e 
de ajuda.



O tesouro do tempo

A vida é uma caça ao tesouro. Isso é algo que se per-
cebe especialmente nas crianças. A vida delas é uma 
animação só, na descoberta do mundo ao seu redor. 

A vida para elas é uma grande surpresa.

Conforme o tempo avança, os tesouros diminuem em número, 
mas aumentam em valor: um companheiro, uma família, a 
realização de sonhos e metas. 

Então, quando pensa que não há mais tesouros a serem 
procurados, surgem novos. Um dos tesouros especiais da velhice 
é o tempo. Quando você é jovem, ele foge de você. Mas agora 
há mais tempo para pensar. Determinei dessa maneira para que 
você pudesse viver mais perto do espírito do Céu. Vá devagar e 
aprenda a desfrutar as maravilhas da Minha criação e as obras 
do Meu Espírito.

O tesouro do tempo pode levar a muitas outras descobertas. Há 
tesouros em todo lugar, dádivas abundantes!



Mudança de carreira

N ão é preciso se aposentar da vida, apenas mudar 
de carreira. Eu tenho uma proposta perfeita para 
você: você daria um conselheiro maravilhoso!

Às vezes, você ri de como os jovens ficam alvoroçados com 
coisas com as quais você aprendeu a lidar décadas atrás. Você 
já passou por esse caminho e aprendeu que as coisas se ajeitam 
no fim, principalmente com a oração. Na sua idade, você não é 
tão intenso em relação às coisas. E isso é um bem valioso em um 
mundo tão corrido. Os jovens muitas vezes procuram os mais 
velhos por sua sabedoria, para verem sua perspectiva da vida e 
obter sua aprovação e seu apoio. 

Você pode ter um grande efeito nos mais jovens, e, em 
contrapartida, passar tempo com eles pode ter um grande efeito 
em você. A energia deles, seu entusiasmo e paixão pela vida vão 
contagiar e revigorar você. O que acha desses benefícios de sua 
nova carreira?



Herança de fé

P ermito que você passe por tudo que tem vivenciado 
com um propósito – não só para o seu bem, mas para 
ajudar outros também. Você se tornou mais profundo 

em espírito por causa dos seus anos de relacionamento Comigo. 
Agora, deve passar essa fé para os outros. Eles precisam ver que 
a fé realmente funciona, que a oração funciona e que Eu sou 
real.

Ao viver sua fé, terá um grande efeito nos outros. Ela continuará 
na vida dos demais por muito tempo, mesmo depois que você 
vier para o Céu. Seu amor por Mim e Meu amor por você serão 
pontos de referência. Você será lembrado como uma pessoa 
de fé, alguém que Me amou, confiou em Mim e transmitiu um 
espírito de paz, ternura e amor para as pessoas. 



Seja positivo

N em sempre é possível escolher suas circunstâncias, 
mas pode determinar sua perspectiva da vida. 
Pode optar por ser rígido, sisudo ou rabugento, ou 

ser animado, alegre e positivo. Há momentos, é claro, em que 
você se sente desanimado ou luta contra dores e desconforto, 
mas isso não quer dizer que não possa ser um encorajamento 
para as pessoas ao seu redor.

Todos os estágios da vida têm seus pontos altos e baixos. 
Concentre-se nos altos. Seja positivo. Pense e fale sobre as 
coisas boas, e mantenha essa atitude o resto da vida.

A Bíblia ensina que a maneira de pensar determina o que a 
pessoa é. Se tiver o hábito de encarar as situações de forma 
positiva, isso não apenas o fará mais feliz, mas também alguém 
positivo, exatamente o que as pessoas adoram ter por perto.



Combinação imbatível

V ocê não pode carregar seus bens para a próxima vida, 
mas pode levar a sabedoria e experiência que adquiriu 
nesta. O que você aprendeu na Terra será usado no 

Céu.

No Céu, você finalmente vai poder viver a vida em sua 
plenitude. Terá um corpo saudável e estará cheio de energia, 
como quando você era jovem. Além disso, terá a sabedoria que 
adquiriu ao longo dos anos. Essa é uma combinação imbatível e 
uma ótima perspectiva, não acha?

Ainda haverá muito a fazer no Céu. Você terá tempo para 
descansar e relaxar, além absorver e desfrutar tudo que aqui 
existe, mas haverá também coisas para aprender, lugares para 
descobrir e desafios fascinantes. Monótono é que não vai ser 
— pode ter certeza!



Muito mais ternura

C om o passar do tempo, vejo-o se tornar mais e mais ter-
no. Ao longo dos anos, Eu o abençoei com mais sabe-
doria e compreensão pelas pessoas e situações, e você 

se tornou mais dependente de Mim, que sou capaz de guiá-lo 
corretamente a cada passo do caminho. Quanto mais confiar em 
Mim, mais radiante se tornará.

Algumas pessoas têm medo da “melhor idade”, mas se tão 
somente pudessem ver a sabedoria, a experiência e a ternura que 
só podem surgir nessa fase, perceberiam o tesouro que é essa 
fase da vida.


O bom vinho melhora com a idade e é o que está acontecendo 
com você, Meu filho especial. Você tem melhorado com o 
tempo. Cada ano aumentou seu valor, de forma que agora você 
é como um vinho especial, rico e agradável ao paladar. 



Deixe-Me ter o leme

V ocê, às vezes, se vê como um barco velho e pequeno. 
Preferiria ficar amarrado ao cais a lançar-se no mar 
alto para ser açoitado pelas águas agitadas. Você diz 

que está velho demais para essas coisas, mas sou seu capitão e 
você está em boas mãos. Sei como dominar o vento e as ondas 
e posso guiá-lo em segurança pelas tempestades. Posso até mu-
dar o curso dos ventos e acalmar as ondas por sua causa. 

Seu coração é como o leme. Quando o entrega a Mim, posso 
comandar a embarcação toda: você. Não tente enfrentar as 
tempestades por conta própria. Invoque a Minha ajuda. Se eu 
tiver o leme, você nada tem a temer. Sou perfeitamente capaz 
de trazê-lo de volta em segurança para casa. 



Não é preciso temer o futuro nem se preocupar 

com o presente. Sou o Bom Pastor e cuidarei de 

você. Sei o que está por vir. O caminho jamais 

será difícil demais se você permanecer ao Meu 

lado e deixar-Me guiá-lo.



Vamos falar de amor

M eu amor por você é incondicional. 
Independentemente de quão mau ou detestável 
você se julgue, Eu o amo. Eu o amo porque você 

é você, Minha criação. Conheço suas fraquezas e vejo cada vez 
que comete um erro ou falha por causa de suas limitações. Isso 
não Me impede de amá-lo. Quando se arrepende e pede Meu 
perdão, Eu o amo ainda mais e estou sempre pronto para per-
doar. 



Q uando você olha para os olhos sorridentes de uma 
criança, está tendo um vislumbre do Céu. Quando as-
siste o sol se pôr calmamente no horizonte, está vendo a 

realidade da Minha presença amorosa. Quando alguém que lhe 
é próximo estende a mão para ajudá-lo, isso é um toque do Meu 
amor. Há muitas maneiras de perceber Meu amor e Minha ma-
neira de amar, se estiver atento.



Meus planos 

para você 

são perfeitos. 

Meu amor por 

você é infinito. 

Minha graça 

lhe basta. 



As maravilhas do Céu

C onheço os desejos do seu coração, sei o que o fará 
feliz e preparei todas essas coisas para você aqui no 
Céu. Tudo o que mais deseja está reservado para 

você aqui e poderá desfrutar disso plenamente e para sempre. 
Preparei para Meus amados exatamente aquilo que será mais 
importante para cada um. O Céu é tudo o que dizem e mais. 
Espere e verá! 

Todos os seus sonhos se realizarão. Todas as suas perguntas 
serão respondidas. Toda a tristeza desaparecerá para sempre. 
Qualquer coisa que você sempre quis aprender estará ao seu 
alcance. Tudo que já quis vivenciar será, então, possível. —E 
isso é só o começo!


Você é Meu para sempre e tenho um lugar especial preparado 
para você junto a Mim. 



Alvorada

T odo pôr-do-sol é seguido de uma alvorada gloriosa 
e esplêndida. É Minha promessa para você. Sempre 
que ocorrer um “ocaso” na sua vida, lembre-se que 

também trarei a aurora. Quando uma tristeza ou sombra cruzar 
o seu caminho, quando a decepção escurecer a sua jornada e 
o último raio de esperança se perder de vista; quando o frio da 
noite o envolver, lembre-se que a alvorada o aguarda com toda 
a sua vida, luz, glória e resplendor. E assim como prometi que 
o sol há de surgir a cada manhã, a luz do Meu amor voltará a 
iluminar a sua vida.

Não importam as noites que lhe sobrevenham, sempre trarei 
maior esperança e felicidade à sua vida. Eu o ajudarei a superar 
todas as noites e lhe trarei a luz de um dia melhor.



O santuário

V ejo suas lutas e ouço seus pedidos de socorro. Quando 
se sentir só, saiba que estarei ao seu lado. Sinto seu 
sofrer e espero que Me busque em oração. Entre no 

Meu santuário, neste lugar secreto onde podemos ficar junti-
nhos. Ali aliviarei suas preocupações e porei fim às suas inquie-
tações e confusão. É onde poderei lhe restaurar o sentimento de 
propósito e renovar suas forças para continuar. 

A vida pode ser uma luta, mas você não tem de lutar só. 
Muitas vezes, coloquei fardos na sua vida que pareciam 
montanhas. Eles pesam sobre seu espírito e você não 
entende porque os pus ali. Não fiz essas coisas para causar 
um fracasso ou puni-lo, mas sim para aproximá-lo de Mim. 



Ninguém conhece seu coração tão bem quanto Eu e o amo 
grandemente.

Os problemas e obstáculos que permito na vida podem ter dois 
efeitos: amargurá-lo ou melhorá-lo. Quando encontra a paz que 
somente Eu posso dar, posso então usá-lo como um instrumento 
do Meu amor para consolar os outros.

Muitas coisas na vida podem parecer injustas ou até duras, mas 
quando vistas à luz da Minha promessa que diz que “todas as 
coisas concorrem para o bem”, tudo ganha novo sentido. Essa 
promessa é a cura para qualquer dor, problema ou temor.

Eu o amo, Meu filho, e sempre o amarei. Você tem um lugar 
especial no Meu coração, o qual ninguém jamais poderá 
preencher.



Você virá para este mundo a Meu tempo, 

quando sua missão na Terra estiver 

concluída. Esta é uma das recompensas 

especiais que concedo aos que Me amam: 

a certeza de que os trarei para Mim na 

hora certa — nem antes, nem depois.



Um conselho do grande médico

N ão resista às mudanças que vêm naturalmente com 
o tempo, mas aceite-as e aprenda a desfrutar o seu 
novo estilo de vida. Resistir a isso só aumenta o des-

gaste da sua saúde e atrapalha a felicidade.

Permaneça ativo, mas não tente fazer mais do que pode. Não 
exija demais de si próprio. Vá mais devagar e deixe outros fazerem 
o trabalho pesado. Sei que é mais fácil falar do que fazer, pois 
você está acostumado a ser independente, forte e ativo. É difícil 
recuar um pouco, mas chega a hora em que não há alternativa. 

Tente se exercitar de alguma maneira todos os dias, preferencial-
mente ao ar livre. O exercício físico o ajudará a ficar em forma, dor-
mir melhor e se sentir com mais energia de uma maneira geral. Só 
o fato de estar ativo tem um bom efeito físico e mental, eleva o seu 
espírito e melhora sua saúde. Se não seguir Minhas simples orienta-
ções de saúde nem respeitar as novas necessidades e limites do seu 
corpo, pode contar com problemas. Mas se você se exercitar, co-
mer corretamente, dormir o necessário e Me deixar cuidar de seus 
problemas, poderá confiar em Mim para o resto. 



Fora de contato?

N ão se preocupe por não conseguir acompanhar 
as últimas tendências tecnológicas nem por não 
entender o que motiva a geração mais jovem. 

Não há motivo para se sentir fora de contato ou achar que 
ficou para trás, porque se estiver ligado a Mim, estará em 
contato com o que verdadeiramente importa. Todas as outras 
coisas atrás da quais as pessoas correm na busca pela felicidade 
e realização são ilusões. Pode ser que as entretenham tempora-
riamente, mas, no final das contas, vão continuar vazias.

Somente o Meu amor pode verdadeiramente satisfazer o 
coração. Portanto, se tiver esse amor, terá o que os outros 
mais precisam e aquilo que, mesmo sem perceberem, estão 
buscando.


A sua presença anima muitas pessoas. Continue dando o Meu 
amor aos outros através da alegria, solidariedade, compreensão 
e do ânimo que lhes transmite.



O farol

M inha Palavra é como a luz de um farol brilhando 
na escuridão. Você é como o capitão de um bar-
co navegando em um mar escuro. Quando não 

há luz, você não consegue ver o horizonte e seu navio pode 
bater nas pedras e se perder.

Mas porque amo você, envio Minhas Palavras como o 
poderoso raio de um farol incidindo sobre as águas, à sua 
procura. Essa luz lhe revela os perigos das costas rochosas e o 
caminho para um porto seguro. Construí esse farol para você 
por amor. 

Busque na Minha Palavra a luz e a orientação que precisa, 
para poder chegar a salvo ao porto. 



O que é amar?

Amar é ter desvelo, é procurar ajudar os outros e se 
calar quando for melhor assim. Amar é parar um mo-
mento em um dia atribulado para dizer uma palavra de 

ânimo para alguém, é dar uma mão a quem precisa, mesmo quan-
do se está cansado.

Eu, Jesus, sou o amor e estou sempre ao seu dispor. Quando 
precisar de ajuda, conte Comigo. Estou aqui para o que der e vier. 

Eu o amo com o tipo de amor que nunca falha, jamais se cansa 
nem desiste. Você é Meu amigo, e assim como os amigos se 
ajudam, estou aqui para quando você precisar. Deixe-Me ser seu 
amigo mais íntimo e seu maior confidente. Eu o ajudarei a crescer 
no conhecimento do amor, a entender como ele funciona e como 
você pode ser o Meu amor para os outros. 



Saiba que, 

assim como 

o Meu amor 

está presente 

no arco-íris, 

ele também 

se encontra 

nas chuvas 

de aflição.



Faça por Mim

N ão existe nada que você poderia fazer que duraria 
tanto ou teria tanto efeito quanto dividir o Meu amor 
com os outros. E não é tão difícil, mesmo que você 

jamais tenha feito um esforço consciente nesse sentido.

Quando sair para caminhar ou estiver sentado no banco de uma 
praça, puxe conversa e compartilhe o Meu amor com as pessoas 
que encontrar. Anime-as. Você pode até distribuir folhetos que 
falem sobre Mim, Meu amor e salvação.

Se tiver energia, poderá fazer algum trabalho voluntário em um 
abrigo para sem-teto, em um orfanato, numa igreja ou em alguma 
outra obra de caridade. Investir nos outros pode rejuvenescer tanto 
o seu corpo quanto o seu espírito.

Tanta gente precisa do Meu amor! Eu gostaria de usar a sua boca, 
suas mãos e seus pés para transmitir o Meu amor a essas pessoas. 
Seja Minhas mãos, pés, coração e boca. Deixe-Me amar os outros 
por intermédio de você. 



O melhor passo

O último passo da vida —aquele que o traz para os Meus 
braços— será o ponto alto de uma longa jornada. O úl-
timo passo será o melhor passo. Estarei lá para recebê-lo 

e lhe dar as boas-vindas ao Céu. Nesse momento, desfrutaremos 
juntos da felicidade total. Estou ansioso para essa hora chegar!



N a sua idade, o seu corpo está simplesmente cansado 
da batalha e do desgaste da vida. Seu coração está 
cansado de tanto bombear, seus músculos exaustos 

de tanto movimento, os seus nervos cansaram das pressões, etc. 
Mas se não se sentisse tão cansado nem tivesse essas dores e in-
cômodos, não teria muita vontade de deixar seu velho corpo para 
trás e vir para Casa, para o Céu. Essa é uma maneira de prepará-lo 
para seguir em frente. 



Você nem pode imaginar as coisas 

maravilhosas que o esperam no Céu — a 

melhor das quais é o amor. O amor que 

você vivenciará no Céu é o mais puro, mais 

profundo e mais rico que existe. É perfeito 

de todas as maneiras e o fará se sentir amado 

e preenchido como você jamais se sentiu. 

Um dia você irá descansar de suas labutas, 

trocar as tristezas pela alegria, receber as 

recompensas por tudo que deu, e desfrutar 

da alegria eterna do Meu reino celestial de 

amor!



Trabalho em silêncio

E stes são os anos que passamos juntos na quietude, Meu 
amado, nos quais trabalho em silêncio no seu íntimo. Estes 
são os anos em que a força da carne dá um passo atrás para 

que a do espírito possa crescer e se manifestar. É um momento 
especial para refletirmos e meditarmos, um tempo que não tem de 
concorrer com as antigas demandas.

Esse tempo especial para se aproximar de Mim, seu Criador, não 
é uma punição, mas uma recompensa. Ainda que você possa se 
lamentar pelo cansaço e pelo enfraquecimento do corpo, olhe 
mais à frente e veja a beleza do seu espírito mais próximo do 
Meu. Conforme a vida se torna mais lenta, posso lhe falar mais 
claramente. Quero esclarecer suas dúvidas e curar suas mágoas. 
Estes momentos estão dentro do Meu plano para o preparar para a 
próxima vida.



Cada vez mais perto

E sta é a Minha recompensa para você, que Me ama: com o 
passar dos anos, ficará cada vez mais perto de Mim. Você 
se tornará cada vez mais terno e amoroso. Sentirá uma paz 

muito maior e seu espírito encontrará descanso. 

Sentirá sua alma se aproximando do Céu sempre que pensar nas 
glórias que lhe estão reservadas aqui. E ao olhar para o horizonte, 
para a bênção de conhecer Meu amor e sua plenitude no Céu, 
saberá que sempre caminharei com você nesta vida. Então, 
quando a hora chegar, cruzaremos esse rio juntos, e o tomarei 
pela mão até chegarmos à areia dourada da praia que o espera, do 
outro lado. 



Oh, que regozijo quando nos abraçarmos aqui em sua morada 
celestial! São muitas as recompensas que o esperam e você 
acumulará ainda mais até à sua vinda. Será um dia belo e glorioso, 
mas os dias que o antecedem também serão bonitos. 

Por isso, repouse em Meus braços, Meu querido amigo, conforme 
caminharmos juntos, dia a dia, cada vez mais perto um do outro, 
até o grande dia, quando não estaremos mais separados, mas 
poderemos sentir a respiração um do outro e você Me conhecerá 
tão intimamente quanto Eu conheço você.



A jornada

A estrada da vida é longa e com muitas curvas, mas pos-
so ajudá-lo em cada uma delas e lhe darei forças para 
cada aclive. Estarei com você a cada passo, a cada qui-

lômetro percorrido, para protegê-lo.

Você deve viajar por essa estrada um pouco mais, mas a luz que 
encontrará ao final será tão calorosa, bela e acolhedora que você 
entenderá que cada passo da jornada valeu a pena. Eu o amo 
agora tal como o amo desde a criação do mundo e sempre o 
amarei.

Quando esta estrada terminar e a próxima começar, você Me verá 
como um velho amigo do peito e dirá: “Estou pronto. Pode me 
mostrar o caminho?” E eu mostrarei.



Sempre virei em seu resgate. Talvez 

não o poupe sempre de todos os 

problemas, mas o ajudarei e lhe darei 

fé para continuar. Esse é o tipo de 

força que quero mostrar aos outros por 

meio de você.



PosfácIo

Se ainda não vivenciou o tipo de amor expresso nestas mensagens 
de Jesus, pode ser que ainda não tenha recebido Suas dádivas de 
amor e vida eterna, aceitando-O como Salvador. Jesus não forçará 
a entrada em sua vida. Ele espera humildemente que você O 
convide a entrar. Ele diz: “Eis que estou à porta [do seu coração], 
e bato. Se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei.” 
(Apocalipse 3:20.) Você pode recebê-lO agora mesmo, fazendo 
sinceramente a seguinte oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer por mim, para que eu pudesse 
ter a vida eterna. Por favor, perdoe-me agora pelos meus erros e 
atos desamorosos. Lave-me de tudo isso e ajude-me a agir melhor. 
Preciso do Seu amor para encher e satisfazer meu coração. Quero 
a vida de felicidade celestial que Você tem para mim aqui e agora e 
o Céu, depois. Abro a porta do meu coração e O convido, Jesus, a 
entrar. Obrigado por ouvir e atender a minha oração. Amém.


