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Estas mensagens de Jesus contêm palavras 
maravilhosas que reafirmam o Seu amor, o 
Seu consolo e o Seu auxílio nos momentos 
difíceis, quando d’Ele mais precisamos. 
Jesus tem uma solução para cada problema 
e pode ajudar-nos a ultrapassar cada 
dificuldade, além de efectuar grandes 
mudanças nesse processo. Não há nada 
demasiado difícil para Ele.
Jesus disse que estas mensagens são 
promessas que faz aos Seus filhos. Quais 
moedas de ouro ou pedras preciosas, 
dentro de uma arca de tesouro, das quais 
podemos lançar mão e usar, sempre que 
houver necessidade. Se reivindicarmos 
estas promessas, Ele honrará a Sua Palavra 
e a nossa fé, resolverá os nossos problemas 
e seremos recompensados, encorajados, 
fortalecidos e transformados.

i n t r O d u ç ã O
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A fé é o segredo para resolvermos os problemas. 
Quando temos a convicção inabalável de que 
Jesus nos ama e vai cuidar de nós, não importa 
o que aconteça, então o que é aparentemente 
impossível torna-se possível. Muitas vezes a 
nossa primeira reacção aos problemas é o 
oposto - sentimo-nos derrotados, desanimados 
e desencorajados. Mas Jesus quer que sejamos 
ajudados, felizes e não fiquemos reféns desses 
sentimentos negativos. É por isso que nos 
admoesta repetidamente para recorrermos 
a Ele quando enfrentamos problemas e, nos 
momentos de fraqueza, que nos apoiemos nos 
Seus braços. Ele alivia os nossos fardos e ajuda-
nos a resolver os problemas.
Em vista disto, quando as dificuldades te 
rodearem, deixa que Jesus te diga o que pensa 
da situação. A tua fé irá aumentar e estarás 
preparado para o passo seguinte, para agir de 
acordo com o conselho que d’Ele receberes. Se 
cada dia estiveres em comunicação com Ele, a 
Sua perfeita paz encontrar-te-á e te ajudará a 
ultrapassar qualquer problema.

c a P Í t u l O  u m
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L iga- te  a  Mim
As circunstâncias não importam, nem a maneira como 
lidaste com elas até agora. Não importa o que tenhas 
feito ou deixado de fazer. Sinto amor por ti. Sei de 
cada lágrima que corre pelo teu rosto. Escuto cada vez 
que clamas por ajuda. Sinto cada aperto de coração, 
cada tristeza, frustração e preocupação. Conheço os 
teus desejos. Vejo tudo o que está no mais profundo 
do teu coração e o Meu amor tem tal intensidade que 
transcende a tua compreensão.

Compreendo os teus problemas e quero ajudar. 
Na vida as provocações são frequentes, mas é muito 
mais fácil enfrentá-las se estiveres em boa comunicação 
espiritual Comigo. Eu tenho todo o amor, consolo, paz 
e soluções de que precisas. Estou ao teu lado, à espera 
pacientemente que estendas a mão na Minha direcção, 
para poder aliviar a tua mente atribulada, enxugar as tuas 
lágrimas e mostrar quão grande é o Meu amor por ti!

O Meu amor
O Meu amor é paciente e compreensivo, num mundo de intolerância. 
É terno e gentil, quando as pessoas são duras e indiferentes. O Meu 
amor consola nos momentos tristes; reconforta o solitário e desanuvia os 
pensamentos. O Meu amor traz repouso ao cansado, defende o indefeso e 
renova as forças do que mal consegue seguir adiante. O Meu amor traz paz 
às tempestades da vida.

O Meu amor cura os corpos e serve de bálsamo e energia restauradora 
para os corações quebrantados. Ele alivia a tensão e as preocupações. O 
Meu amor substitui o medo pela fé e a coragem; substitui o desespero 
pela esperança. Ele é a luz que afugenta as trevas. O Meu amor desce às 
profundezas para salvar e percorre qualquer distância para resgatar. Ele é 
constante e ultrapassa qualquer problema.

O Meu amor é uma dádiva especial. Esteve e estará sempre ao teu 
dispor.  Porque não aceitá-lo agora mesmo?
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1 Hebreus 4:11

Encontramo-nos de manhã
Fazes bem em Me dedicar um tempo de manhã, pois sem a força que 
de Mim recebes não estarás preparado para o dia; sem a sabedoria que te 
transmito não terás o senso comum necessário, e igualmente não terás o 
amor para compartilhar com os outros, se não o receberes de Mim. Sem a 
Minha ajuda continuarás no teu próprio mundo, limitado aos teus parcos 
recursos. Com a reserva de amor do dia anterior, a tua força humana 
esgotar-se-á antes do dia começar, os teus pensamentos serão confusos e não 
irás muito longe. Mas quando te chegas a Mim, dou-te a infinidade do Meu 
Espírito. Eu sou sabedoria, força e amor.

Não foi por acaso que disse na Minha Palavra, que precisas entrar 
naquele descanso.1 Talvez possa parecer mais fácil e lógico, seguires na tua 
própria energia, do que entrar na Minha dimensão, onde as baterias podem 
ser carregadas, mas isso não é verdade. Dessa forma, estarás a criar os teus 
próprios problemas e será mais difícil para Mim ajudar-te.

Portanto, dedica um tempo cada manhã para entrares no descanso e 
ouvires de mim. A prática gera a perfeição. Tornar-se-á cada vez mais fácil 
ao praticares o contacto Comigo. Faz isso todos os dias de manhã; estarei à 
tua espera.

Atravessar  a  tempestade
Não posso prometer que te pouparei das tempestades da vida, mas sim 
que te ajudarei a atravessá-las. Essa ajuda pode ser de várias maneiras. Às 
vezes talvez não seja como esperas, mas virá. Jamais te abandonarei na 
luta.

Quando Me pedes por ajuda em oração, Eu atendo. Se estiveres com 
temor dar-te-ei fé para confiares em Mim; paz de espírito e coragem para 
seguires adiante. Se sentires fraqueza e cansaço, apoia-te em Mim e dar-
te-ei uma força que nunca sentiste. Se o teu coração estiver quebrantado, 
consertá-lo-ei.

Não posso impedir que passes pelas dificuldades e provações inerentes 
à vida, mas posso torná-las viáveis e fazer com que contribuam para o 
bem. Tenho condições de ajudar o teu espírito a elevar-se acima das 
tempestades da vida. Acima das nuvens, nos lugares celestiais onde Estou, 
o Sol brilha sempre. Eu sou a luz do Sol num dia de chuva, a calma 
depois da tempestade. Sou o raio de esperança resplandecente que te 
devolve a alegria de viver.

A tempestade passará. Entretanto deixa-Me que te acompanhe.
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