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Comentário
O Diário de Um Navegante

Sempre pedi a meu pai que não fôssemos como o vento. Que baixássemos a 
âncora, buscássemos um porto, vivêssemos como vivem os que têm raízes. 

Felizmente, cada um dos meus pedidos foi negado.

Até chegar à última linha deste livro, eu não tinha consciência de quanto o meu 
desejo de estabilidade representava, para a vocação de papai, uma contradição. 
Quase uma recusa ao seu chamado, um insulto ao desejo de Deus de levá-lo 
onde quer que o vento do Espírito indique. Ao pedir que aportássemos em um 
cais e deixássemos de navegar rumo ao desconhecido, devo ter deixado papai 
preocupado, aturdido, confuso... Sozinho. Devo tê-lo feito pedir a Deus que 
permitisse que seu pastorado não nos levasse tão longe, que nos poupasse de 
tantas despedidas, que o Pai finalmente nos desse a âncora nas mãos.

E é com largo sorriso que digo a mim e a quem se permitir desvendar as próximas 
páginas: que satisfação ver que nunca aportamos... Que orgulho ver que, a cada 
sopro divino, papai tomou sua rede, seu barco, sua família, e entrou, com um 
entusiasmo quase incompreensível, no imenso mar que Deus nos havia reservado. 
O Deus que se manifesta em cada página deste livro, o Deus que desafia os seus 
a navegarem sem rumo certo. O Deus que um dia, à beira da praia, lhe disse: 
“Vem”, e o levou para seu próprio oceano. 

A verdade é que nunca, nunca deixastes o mar. E é à seu fiel chamado, à sua 
vocação de eterno navegante, à pureza, à certeza e à fortaleza de seu espírito que 
reconheci, em mim mesma, o toque cuidadoso do nosso Deus. 

És um homem do mar em essência, papai. E navegarei contigo por onde quer que 
o santo vento nos leve.

Nicolle Pinheiro
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Apresentação
          

O livro O DIÁRIO DE JESUS CRISTO é um pequeno grande livro. É grande pelo 
seu conteúdo e pelo seu estilo. É grande pela sua clareza e pela sua eloqüência. 
Sua mensagem é direta e oportuna. O autor com indiscutível habilidade traz a 
lume temas antigos, com roupagem nova. O texto está profundamente arraigado 
na verdade que emana das Escrituras. O escritor é fiel às Escrituras. Ele não se 
perde nos devaneios do misticismo contemporâneo nem cai na armadilha do 
liberalismo. O autor exalta o Filho de Deus, proclama a salvação e acende a 
candeia da verdade consoladora. Ele não lida com banalidades nem se entrega 
às reflexões inoportunas. Ele não é um alfaiate do efêmero, mas um escultor 
do eterno. Recomendo a esta obra, na certeza de que ela fará muito bem à grei 
evangélica brasileira.

Rev. Hernandes Dias Lopes



9

O Diário de Jesus Cristo

Prefácio
Quão Augusto!

Quantos desejam tanto ouvir Deus.
Quantos, tantas vezes, o quiseram, em vão!
Quantos, de tanto desejar, desistiram!
Quantos, de tanto procurar, se cansaram!
Quantos, tanto o necessitam!
Quantos perceberam, em tudo, a sua fala?
Quantos tropeçam em sua presença sem se dar conta!
Quantos necessitam de tanta ajuda para ouvi-lo!
Quão bom é encontrar ajuda para ouvir o Cristo!
Quão melhor é perceber a amorosa fala do Salvador!
Quão maviosa é a voz que ecoa a voz do Cristo!
Quão doce é o convite de seu amor!
Quão feliz foi Augusto, como porta-voz da Voz!
Quantos se beneficiarão!
Quantos se reencontrarão!
Quantos terão o coração reaquecido!
Quantos serão visitados pela paz que excede a todo o entendimento!
Quantos acharão direção e consolo!
Quantas  respostas a orações, tantas vezes angustiadas!
Quantas pérolas brilham por entre palavras!
Quantas vidas se deixarão salvar!
Quanta beleza ao alcance humano!
Quanta riqueza há na sabedoria!
Quanta busca encontrará satisfação!
Quanta vida será alcançada em seu âmago!
Quão benfazeja é a voz do pastor!
Quão bom é encontrar um pastor!
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Quão extraordinário é o pastor que reflete o Pastor!
Quão viva é a palavra que se torna carne!
Quão aconchegante é a palavra que envolve!
Quão clara é a palavra direta que direciona.
Quão revelador é o Cristo descortinado!
Quantos, finalmente, ouvirão a sua voz: a voz do bom Pastor!

Ariovaldo Ramos



11

O Diário de Jesus Cristo

Introdução
O Diário de Jesus Cristo não é uma nova revelação e muito menos uma descoberta 
de pesquisa.

Não reclama continuidade no que diz respeito à inspiração das Sagradas Escrituras.  
Posso assegurar o mesmo parecer em referência ao conteúdo do Evangelho. O 
texto por mim escrito, em nenhuma eventualidade, caracteriza autoria semelhante 
aos escritores dos livros da Bíblia Sagrada.

Não fui transladado até o céu para ouvir Jesus me falar e assim transcrever palavras 
fantásticas. Não precisaria ser levado ao céu para ouvir Deus. Jesus desceu do céu 
e se fez Palavra encarnada, voz viva, presença totalizante; e isso sem nenhuma 
necessidade de inserção.

Não sou portador de uma nova ordem recebida mediante revelação sobrenatural. 
Não vivo de percepções espirituais reivindicadas e sim do imperativo do 
mandamento de Deus.

Não tive um surto psicótico que indique sintomas associados a qualquer excitação 
psíquica obsessiva. Não confundo transtornos emocionais com convicções 
incandescentes do amor de Deus.

Não sofro de ressonância messiânica alternativa impulsionada pela idéia recorrente 
da exclusividade e alimentada pelo mecanismo de defesa do sobrenatural. Meu 
sofrimento é a dor humana causada pelo homem sem Deus e agravada por 
homens messiânicos.

Não tomei uma overdose de informações evangélicas psicodélicas que me 
transportou para viajar espiritualmente em mundo paralelo. Não ando na moda 
evangélica e não freqüento movimentos sem Palavra e assim rejeito em absoluto 
toda droga herética da vaidade profética deste tempo.
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A revelação das Escrituras e do Evangelho está consumada e não há nada de 
novo a ser acrescentado. Contudo, há tudo de novo a ser vivido, assumido, 
transformado, aprendido e ministrado no cenário da vida. É fé com obras, fruto 
com arrependimento, testemunho prático, relacionamento fraterno verdadeiro, 
unidade no conteúdo do Evangelho, novidade de vida no Espírito Santo.

O Diário de Jesus Cristo nada mais é que um relato apaixonado em formato de 
diálogo, nascido em meu íntimo numa relação de fé em fé com a pessoa de Jesus. 
Tal determinação começa a ter um caráter de discípulo pelo conhecimento de sua 
Palavra, mais especificamente no Evangelho de João. O conteúdo subseqüente 
do que foi dito em sua época ganha perspectiva real e contundente através do 
compromisso de um seguidor.

Não existe abertura em meu ser para nenhuma relação com Jesus fora do seu 
discipulado. Estou pleno da essência de sua Palavra e não dou espaço para nada 
fora de sua vontade.

O que faço no Diário de Jesus Cristo é utilizar uma linguagem aplicável a partir do 
que foi afirmado e ensinado pelo próprio Jesus. Isso em nada acrescenta sentido 
diferente à Palavra de Deus, mas se faz relevante com seu conteúdo direto ao 
meu coração, no sentido efetivo e diário, sem perder sua fidelidade textual.

Todos sabem que Diário é algo muito particular na vida de uma pessoa. Cada 
página anotada narra a relação com a vida no seu universo interior. É onde a 
cronologia do “cada dia” explica a história individual e ajuda a entender seu início. 
Onde as emoções enigmáticas se fazem conhecidas em frases transparentes.  É a 
voz da razão no papel ou a lembrança do que não se quer esquecer. É recusar-se 
ficar sem consciência e não deixar se perder no esquecimento aquilo que marcou. 
É não ter medo de falar consigo mesmo a respeito do que não se pode fugir.

O Diário de Jesus Cristo não é Jesus escrevendo a respeito de sua vida e sim 
imprimindo sua vida em meu ser segundo sua Palavra. É Jesus pela sua Palavra 
reinando no meu caráter, no meu dia a dia; chamando-me a viver santidade, a 
obedecer a sua vontade, a ser fiel ao compromisso com o Evangelho.
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Minha narrativa se baseia na Palavra e sua aplicação no desenvolvimento de nossa 
história de vida onde não é Ele falando através de mim, mas é Ele falando dentro 
de mim e diretamente para mim. Ou quem sabe para nós.

O Diário de Jesus Cristo é para o homem do planeta Terra e para todo aquele que 
convive com o mundo globalizado e presencia a intenção do homem de viver sua 
vida na esfera planetária.

Inverno de 2010.

                                                                                                                    
Augusto Pinheiro
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1- Princípio
“No princípio era o Verbo, e Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se 
fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não 
prevaleceram contra ela”. 

João 1:1-5

Princípio é o que faço. É o que existe. É a origem de tudo que criei do nada. Todas 
as coisas vieram a existir pela minha Palavra. Do nada são todas as coisas por 
minha vontade.

Quer saber o que é vida?

É a dádiva de existir pelo Eterno.

Sou a Vida, que também é a Luz que ilumina tua existência humana criada por 
mim. Sou a Luz para teu viver a fim de que tu não te tornes inexistente.

Fiz tua humanidade.

Dei nome a todas as tuas emoções, inclusive o medo com suas faces mais sombrias. 
Não temas as trevas existenciais. Eu prevaleço sobre elas. Você não pertence mais 
à escuridão e ao teu horizonte não te faltará luz. Você não veio das trevas e sim da 
Palavra criadora. Por Ela e através Dela viverás.

Sou o teu Princípio de uma vida real.

Dei início ao teu viver. Não te criei para as trevas e sim para a vida. Eis que faço coisas 
novas em seu ser pela minha Palavra. Eu sou a Palavra viva que traz à existência 
todas as coisas. O que te digo é suficiente para começar a viver e principiar coisas 
inéditas que sem mim, não se farão.

O que de melhor tenho a oferecer-te não se encontra em nenhum outro lugar, pois 
todo lugar nomeado de “nenhum” que veio a existir é apenas mais um nenhum 
lugar que depende de mim mesmo. Sem mim tudo o que não é continuará a 
inexistir.
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Brilhe com minha Luz que é a minha Vida gerando em seu interior o viver da 
minha vontade. A minha Palavra é a minha vontade e a minha vontade é a Vida. 
Sua geração precisa de Luz e Vida.

As vidas humanas estão perdidas e destruídas; feridas e tombadas; angustiadas e 
desesperadas; anuladas e silenciadas; descontroladas e escravizadas; manipuladas 
e molestadas; enganadas e iludidas; entrevadas e possuídas.

Elas necessitam me conhecer, para que eu crie, do nada em que se encontram o 
princípio de todas as coisas boas, que do nada sem mim, não se farão.

Eu sou o teu Princípio.

Eu sou a tua luz.

Eu sou a tua vida.

E de todo aquele que desejar viver um novo começo.

2- A Consciência da Graça
“Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça”.

João 1:16

     
Ninguém me vê. Mas eu vejo tudo, todos e todas as coisas.

Sou antes de tudo e além de tudo.

Eu te vejo. Sei quem você é e até onde pode ir. Conheço teu limite. Sei qual é a 
medida do que pode suportar.

Onde você estava antes de conhecer minha graça?

Onde você estará depois de receber minha graça?
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Eu tenho as respostas. E muito mais, infinitamente mais. Eu tenho graça para te 
dar. Ontem, foi graça que te dei. Hoje, é graça que te dou. Amanhã, não te faltará 
graça.

Eu escrevi em minha Palavra a síntese do que quero te dizer: “Graça sobre graça”.

É necessário para que viva sob minha plenitude aprofundar seu entendimento 
acerca da graça. Ela é mais profunda do que sua compreensão teológica de “favor 
imerecido”.

Eu sou a Graça. Não existe limite para minha plenitude. Eu a distribuo como quero 
e a libero através dos meios que competem à soberana vontade do meu agir.

Não são poucos os que querem limitar minha graça.

Não são poucos os que estão sendo surpreendidos pela minha graça.

Minha graça é graça sobre qualquer queda.

Minha graça é graça sobre qualquer fraqueza.

Minha graça é graça sobre qualquer circunstância.

Minha graça é graça sobre qualquer sofrimento.

Minha graça é graça sobre qualquer perda.

Graça é muito mais que favor, é a minha vontade que te dou para viver, para 
amar a vida que é linda. É a minha força na tua fraqueza, que te dou, para se 
levantar sempre que cair, para se fortalecer sempre que se sentir sem vigor e para 
enfrentar toda realidade que te parecer insuportável.

Graça é a minha Vida na cruz morrendo no teu lugar.

Graça é a minha Palavra de salvação na tua vida perdida.
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Graça é perdoar teu pecado e tirar tua culpa.

Graça é a purificação pelo meu sangue da tua transgressão.

Graça é a anulação pelo meu sangue de toda acusação diurna e noturna do Diabo.

Graça é a fé que te dou para te fazer mais que vencedor por meio do meu amor.

Graça é predominância plena do meu amor, da minha bondade, da minha 
compaixão sobre qualquer exigência legalista, muito acima de qualquer veredicto 
proferido nos tribunais dos homens religiosos. Graça é o olhar sem acusação, sem 
sentença e sem preconceito.

Graça é a razão de viver sob a dependência do meu olhar bondoso. É tornar a 
vida plena de prazer em todo o caminho influenciado pelo meu amor. É tornar a 
gratidão em gesto de misericórdia, é fazer conhecida minha benignidade com a 
mão estendida ao que cai.

Graça é a boa notícia que se espalha nos becos sem saída, nos guetos raciais, nos 
redutos fechados e nos porões da vida pisoteada pela desgraça.

Eu sou o único que oferece graça para toda a humanidade.

Ande nesta minha graça sobre graça.

Pois é caminhando assim que se recebe vida em toda sua plenitude.

3- O Exame de si mesmo
“Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram; 
que dizes a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto: 
Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías”.

João 1:22-23
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Eu sou a Palavra.

Você é apenas a voz.

A compreensão dessa relação abrirá o horizonte de percepção de si mesmo, e 
possibilitará que seja apenas um canal de transmissão da minha Palavra, sem 
o ruído do messianismo propagado pelos indivíduos multimídia de seu tempo, 
enganadores das mentes perdidas que acolhem suas falsas palavras.

Meu alerta a respeito dos falsos messias já foi anunciado há muito tempo.

Nunca tente ser nada além daquilo que tu és.

Nunca diga nada além do que lhe foi permitido dizer.

Nunca prometa o que não lhe foi autorizado.

Nunca afirme o que não saiu da minha boca.

Nunca excite pelas muitas palavras buscas ilícitas.

Apenas diga: “Não sou o Cristo”.

Quero ouvir do teu coração esta declaração de si mesmo na minha presença e 
diante dos homens. Com essa consciência você estará afirmando ser apenas um 
instrumento em minhas mãos e transferirá toda sua dependência para a minha 
Auto-Suficiência. Não te dei uma missão messiânica e sim uma mensagem de 
salvação.

O que dizer a respeito de si mesmo?

Que você é apenas uma voz.

Os veículos de informações estão de plantão ampliando o volume das vozes não 
validadas, que fazem uso de respostas confirmativas para suas especulações 
messiânicas. Não declare nada fora da minha Palavra para que não se transforme 
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em resposta enganosa na vida de quem quer que seja. O uso da minha autoridade 
conferida não se confunde com o abuso da especulação própria.

Você não é a resposta.

Eu sou.

Você é apenas a voz que uso e que deve dizer: “Endireitai o caminho do Senhor”.

Uma resposta turva conduz a um caminho torto.

Um caminho torto faz um caminhante desviado.

Um desviado sem direção já se perdeu dentro dele mesmo. E quem o ouvir perdido 
estará e quem o seguir perdido ficará.

A minha Palavra é luz para o caminho e todo caminho sem luz precisa ser 
endireitado.

Quero um caminho reto na vida dos homens.

Endireite o seu caminho para que seja uma voz profética fidedigna no dia que se 
chama hoje; para que não venha a se tornar mais uma voz messiânica, promotora 
do suposto, e enganosa para as vidas perdidas.

4- Os Enviados
“Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus.”

João 1:24

Quero que aprenda a diferença entre: “Houve um homem enviado por Deus cujo 
nome era João” (Jo 1:6) e “os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus”.

Existem aqueles que Eu envio por vocação e outros que se enviam por si mesmos 
e pelos seus interesses.
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Ora, os que são enviados por mim possuem uma índole no ser que evidencia um 
sério compromisso de vida e com a vida. Eles conhecem o meu nome, porque 
os fiz conhecer o propósito de um chamado pelo próprio nome com que foram 
convocados pelo meu Espírito.

Não são vidas anuladas em suas personalidades e muito menos alienadas de sua 
gente e cultura.

São vidas com a chama da Palavra de fogo ardendo no coração. Sabem que Eu sou 
a luz. Que foram chamadas e enviadas para testemunhar a luz da verdade. Não 
se intitulam; não se denominam; não se honram e muito menos são messiânicas 
em alguma coisa.

Possuem consciência de que ser chamado e ser enviado são privilégios que se 
fixam na expressão: “não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias”.

Ora, os que são enviados dentre os fariseus possuem uma indócil tendência no 
buscar ressonância na minha Palavra para os seus instintos e intentos contraditórios.

Fazem acréscimos ao que foi escrito ou esvaziam de todo significado essencial 
o meu mandamento de amor. Vivem em função de uma pseudo-santidade, 
conduzidos por um senso moralista domesticado pela rígida maneira de pensar.

Buscam incansavelmente respostas confirmativas para seus condicionamentos 
ilógicos e se prendem demasiadamente a aparência. São escravos dos sistemas dos 
homens que reforçam a ganância, a inveja, a rivalidade, a disputa, a humilhação, 
o partidarismo, o esmagamento e o desamor.

Os meus enviados não esmagam as pessoas. Consideram o amor, o perdão e a paz 
como valores absolutos acima de qualquer queda, sobre a rivalidade fomentada, 
com relevância superior ao partidarismo de qualquer interesse e de qualquer 
temática voluntariosa.

Toda confusão e divisão são causadas pela falta de amor, de perdão e de paz. Isso 
vem de dentro dos homens que negam ser enviados pela desobediência e 
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que vivem fora da minha Palavra; eles não primam prioritariamente por estes 
princípios estabelecidos, são formadores de dificuldades e causadores de tensões.

Você é um enviado com minha Palavra.

Como saber e fazer a diferença? É simples.

O meu enviado será honrado no caráter de enviado todas as vezes que falar 
a minha Palavra como ela é; e quando assim o fizer, encontrará a distinção na 
resistência dos não enviados, que negarão obediência aos meus mandamentos 
com suas reações obstinadas e alterações do que está escrito.

Há muito enviado fariseu nesses dias. Eu não os enviei.  São subprodutos das 
muitas letras seletivas, das excessivas interpretações convenientes aos seus 
caprichos, dos empedernidos e exagerados métodos condicionados ao rigor da 
letra que mata, dos títulos nulos diplomados pelas teorizações.

É isso.

Seja meu enviado com minha Palavra.

Eu te chamei pelo próprio nome.

5- No Dia Seguinte 
“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo!”

João 1:29

 
O passado é sempre uma sombra na vida do ser humano.

A queda do homem deixou-o em conflito de culpa. Ele sempre olha para trás 
pessimistamente revendo o que passou ou relembrando o que viveu.

É a tortura mental causada pela culpa da iniqüidade cometida.
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É necessário admitir toda transgressão para ser perdoado.

É inevitável não consentir a culpa.

É desonesto permanecer insistindo no que não é correto.

A falta cometida hoje ganha sempre força de influência pela queda não superada 
ontem. O declínio de ontem sempre agrava o dia de hoje em relação à continuidade 
da culpa pela permanência no pecado.

Estou falando de pecado reprovável e não de mandamentos de homens.

É torpe a falta de fidelidade ao sentido correto do que é pecado no doutrinamento 
deste século.  É obsceno condenar em meu nome aquilo que não é pecado como 
se pecado fosse, acrescentando culpa sobre culpa, cobrança sobre exigência.

Todo homem religioso inventa seu código de condenação de pecado, fixando 
de pecado o que não é pecado, prescrevendo norma de afastamento pela sua 
ignorância grotesca.

Não tolero procedimento deste tipo que cauteriza a consciência das pessoas, 
afligindo-as, comprimindo-as, encurralando-as; sem consciência da verdade 
acerca do que é de fato pecado não há redenção.

Pecado é a transgressão da minha Palavra.

Que é a desobediência da minha Vontade.

Que é o desvio do meu Caminho.

Que é a distância do meu Amor.

Assim se afasta de mim todo aquele que nega este padrão de compromisso se 
inclinando para a ruína da natureza perdida. Quem de mim não se guia de mim 
se afastará.
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O amor é o exercício da obediência. A obediência é a entrega de uma intenção 
consciente para um ato responsável que traz uma nova conduta.

Eu chamo isso de manter o olhar no dia seguinte.

Foi “no dia seguinte” que João me viu e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo!”.

Seu dia seguinte deve olhar não o dia que passou, e sim adiante, na certeza de 
que Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira teu pecado, tua culpa e toda acusação 
apontada para você.

Comigo sua vida deixa para trás tudo que deve ficar no dia anterior para viver sem 
culpa o dia seguinte.

Eu tiro de você todo pecado que te deforma, toda culpa que te atormenta e todo 
estrago que seu efeito trouxe ao mundo dos homens.

Eu sou o Cordeiro de Deus.

Sou o viver do teu dia seguinte.

6- Busca de Discípulo
“Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o 
seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi (que quer dizer Mestre), onde assistes? 
Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando; e ficaram com 
ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima.”

João 1:37-39

       
O meu Caminho é original.

Ele não traz legenda de publicidade enganosa.
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O interesse por ele nasce de um encontro comigo.

Fora de um frente a frente com a minha pessoa, não existe qualquer possibilidade 
de vir a ser assumido. Não se pode descobrir seu percurso mediante uma impressão 
a meu respeito. É necessário convicção de escolha pelo que Sou.

O caminho de um seguidor meu é inseparável de me conhecer e me seguir. Os 
que me conhecem me seguem e os que me seguem me conhecem.

Isso determina o interesse da busca verdadeira. A busca dessa natureza é distinta 
porque nasce no coração de discípulo.

Muitos me buscam por razões financeiras. Muitos me querem por auxílio protetor. 
Muitos se aproximam de mim empurrados por falsas palavras. Muitos pedidos 
entre tantos perdidos! Muitos enganos entre tantos enganados! Muitos equívocos 
entre tantos equivocados! Sou sensível ao ser humano e tenho compaixão pela 
vida humana, mas a todos que me buscam pergunto: “Que buscais?”.

Quero que você seja um discípulo. Um seguidor. Não mais um na multidão 
simpatizante. Não mais um homem de negócios usando meu nome. Não mais um 
negócio de homem em meu nome.

Aquele que anunciou a chegada do Caminho falou a verdade a meu respeito: 
“Eis o Cordeiro de Deus”. A motivação legítima de busca nasce da verdadeira 
compreensão de quem Sou e da minha Vida oferecida como sacrifício redentor. 
Isso gera uma transformação de caráter e uma conversão fértil de valores.

Você deve me buscar com coração de seguidor. Com mente aberta para aprender. 
Com fé obediente para me seguir. Quero-te desprendido de interesses mesquinhos; 
em questão prioritária está o meu Reino e não a redoma patrocinada pelos 
impérios pessoais.

Quer saber onde assisto? Onde estou morando? Onde estou presente? Segue-
me.

Quem fica comigo um dia em intimidade encontra conteúdo de vida plena e já 
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não será mais o mesmo. O testemunho jamais será o de quem encontrou uma 
solução para um problema da vida e sim o de quem achou o Caminho para viver 
a verdadeira Vida.

Eu sou Jesus e você é o meu discípulo.

7- No Dia Imediato
“No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe,a quem disse: Segue-
me”. 

João 1:43

Eu faço a minha agenda.

Eu sei onde estão as pessoas que precisam de mim.

Eu tenho decisões absolutas.

O que determinei está determinado e faço acontecer, não pela vontade humana, 
mas pela fidelidade à minha Palavra e soberano propósito.

Enganam-se quem pensa que pode fazer um roteiro para meu agir. Minha atuação 
muitas vezes acontece de forma surpreendente. Não há limites para realização da 
minha vontade e ninguém poderá me impedir de socorrer o ser humano quando 
este me buscar de todo coração.

Eu amo os que me amam e os que me buscam me acham.

Quem me ama deve estar disposto a viver meu amor pelas pessoas perdidas. Para 
isso fui ao seu encontro e te chamei. Eu te encontrei e disse: “Segue-me”. Eu faço 
este desafio no dia imediato para ser usado imediatamente.

O dia imediato não tem hora humana fixada, mas tem o tempo de Deus assinalado 
para todo ser humano que vem a mim.

O dia imediato não tem programação humana preparada, mas tem o limite de 
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Deus para pôr fim à toda busca angustiada acompanhada de intenção sincera.

O dia imediato não tem idéia do momento em que vou salvar alguém, mas todo 
aquele que invocar o nome do Senhor e crer de todo coração será salvo.

O dia imediato não faz presságios e conjecturas, mas cumpre o meu propósito no 
âmbito da realidade.

Eu sou o único que sabe o que vai suceder no dia imediato. E quando menos 
esperam, ali estou presente atuando soberanamente.

Sei que foi surpreendido no dia de hoje.

Não estava na sua agenda e não tinha hora marcada.

Eu fui ao teu encontro e te chamei: “Siga-me”. E veja no que deu. Você foi usado 
inesperadamente.

Sei onde devo ir e aonde você deverá estar em meu nome. Tudo que precisa fazer 
é andar na minha presença com amor obediente.

Não temas e não duvides do meu chamado sobre você. Quero-te disponível. 
Minha graça é superabundante e a concedo com liberalidade a ti e a toda vida 
que dela depender.

Eu sou o Senhor no dia imediato e você é o meu instrumento. Siga-me e aprenderás 
que existem necessidades inadiáveis.

8- Eu Te Conheço
“Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não 
há dolo!”.

João 1:47

Nos dias de hoje são inúmeros os que dizem me conhecer. Vejo o uso do meu 
nome sem a noção de convivência com minha Palavra. Alguns até acreditam que 
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ao falar de mim estão validando o suposto conhecimento exibido.

Os que de fato me conhecem não estão perdendo tempo em promover a própria 
fama.

E tem mais.

Estão tão ocupados em manter o próprio esplendor que não se interessam em 
saber o que penso deles. São superficiais até no conhecimento de si mesmos. Não 
são eles que me conhecem: sou Eu que sei quem eles são.

Eu conheço todos os que usam o meu nome e não me conhecem.

Eu sei quem são os que negam o meu nome pela vida oculta que levam.

Eu desconheço todos os que substituem o meu nome por falsas divindades 
pensando com tal prática tributar culto agradável a Deus.

Eu ouço todos os que crêem e temem o meu nome porque são verdadeiros.

Como tenho prazer no discípulo verdadeiro em quem não há falsidade! O que 
vejo hoje são homens de má fé em atos irracionais que induzem outros aos erros. 
Tem muita fraude que me desonra. Tem muita maquinação que afasta vidas de 
mim. Tem muita astúcia e pouca prudência de retidão.

A você digo que não se deixe enganar.

Eu te vi. Eu te amei. Eu te chamei. Eu te conheço.

Você é meu discípulo. Nenhum discípulo meu é chamado a viver de opinião 
pública, de ibope evangélico, de índice de audiência, de aplausos do agrado, de 
propaganda arranjada ou da indústria da fama.

Não se ocupe com estas coisas e não preocupe com o que falam de você. Leve em 
agrado o que vejo na sua vida e o fato de que ela está descoberta diante dos meus 
olhos em todo o seu ser.
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Tenha no seu coração que “eu te vi”. Tenha em mente o que eu penso a seu 
respeito e sinto por você. Garanto que verás coisas maiores do que estas que os 
homens exaltam.

Maior não é você e jamais será e sim Eu que estou contigo.

As maiores coisas serão vistas por ti mesmo na medida em que andares comigo.

Verás pela fé o céu aberto. Meu amor eu te dou. Meu Espírito eu te dei. Minha 
Palavra é para sempre em sua vida.

Tudo que eu quero de você é que seja verdadeiro.

Eu sou aquele que não te engana e te livra de ser hipócrita.

9- Pontualidade
“Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.”

João 2:4

Percebo sua insegurança na condição de ser humano e não ignoro suas 
apreensões. Seu ritmo de vida atenta para a exatidão com exigência acelerada 
nos cumprimentos dos deveres.

O acúmulo das atividades marcadas intensifica as situações hipotéticas e são elas 
mesmas que alimentam ansiedades e te desgastam com preocupações triviais.

Você está agregando, sem razão relevante, muitas minúcias ao seu cotidiano e 
isso está gerando estresse.

Sabe qual será a conseqüência disso?

Você irá se ocupar com tentativas de escape aumentando ainda mais o volume da 
ânsia e comprometerá seu equilíbrio.

Estou ciente das suas horas marcadas.
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Estou atento aos seus compromissos no tempo combinado.

Sei dos seus prazos, limites e condições.

Não se pode viver de ansiedade pontual ou solução instantânea. Você depende 
da minha pontualidade. Preciso te dizer: “Ainda não é chegada a minha hora”.

Sei o que precisa e o que esgota.

Tenho reservado o que é bom para você. Permito alguns contratempos em sua 
vida para que saiba que Eu estou no controle de tudo.

Eu sou exato. Não chego atrasado. Não faço adiamentos. Não interrompo o que 
começo e concluo no meu tempo e na minha hora cada situação que te ofereço 
para crescer sob meus cuidados.

Fique tranqüilo. O que te parece atraso é propósito desconhecido diante dos seus 
olhos. Tudo que eu quero é que faça o que mando fazer. Discípulo meu não viverá 
de atraso e sim da pontualidade absoluta da minha vontade.

Não se deixe levar pela “arritmia cardíaca” como de um homem descontrolado 
levado pelas circunstâncias preocupantes.

Sua vida provará o sabor de algo especial a cada transformação que experimentar 
sob minha orientação.

Eu sou o seu melhor.

Eu sou o que é bom.

Eu sou tua providência.

10- Fé sem negócio
“E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da casa de meu Pai casa 
de negócios”.

João 2:16
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Existem muitas formas de se ganhar dinheiro.

O trabalho honesto é a única que me agrada. Digno é o trabalhador do seu salário. 
Ser remunerado por um serviço e usufruir do ganho sustentável com dignidade 
sempre foi o meu contentamento.

Prosperar com progressividade razoável na escala profissional é crescer pela 
produtividade competente. Isso requer dedicação honrosa e caráter responsável. 
Contudo os que são movidos por ganância e querem ficar ricos caem em meios 
escusos e procedimentos desonestos.

Não se pode servir a Deus e às riquezas.

Meu nome tem sido associado aos negócios de seu tempo. Como foi antigamente, 
assim é nos dias atuais. Nunca estive interessado nas relações comerciais 
exorbitantes da economia humana e sim nos valores do caráter de quem as 
administra.

Não vim para tornar a vida vantajosa pelas vaidades e viável financeiramente para 
os avarentos imponentes; e sim para promover redistribuições justas a partir dos 
meus princípios de justiça e generosidade voluntária. Não tenho chamado pessoas 
para a prática de transações comerciais em nome da fé e sim para não colocar a 
confiança na instabilidade das riquezas.

Meu Evangelho foi falsificado pelos fabricantes de mentiras, colocado na prateleira 
do supermercado da fé, divulgado por legendas apelativas, com garantia de 
prosperidade de posses, etiquetado com altos preços pelos sórdidos e vendido 
aos consumidores influenciados pela propaganda enganosa.

Os fraudulentos da falsa religiosidade estão expandindo seus negócios. Aumentam 
seus ganhos na medida em que os seres humanos vão sendo explorados e usados 
por interesses egoístas. A venda de objetos supersticiosos e talismãs místicos são 
crendices da ignorância.
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Quanto à você, não faça da minha graça em sua vida um negócio e da pregação 
do Evangelho um meio de se ganhar dinheiro. Viver do Evangelho na proporção 
do meu exemplo de vida fará de você um homem mais bem-aventurado no dar 
do que no receber.

Expulse de dentro de você a idéia de vender bênçãos no vale tudo pela fé e afaste 
principalmente de ti a mentalidade dos cambistas. Rejeite o dinheiro de ganho 
ilícito e tire de diante dos seus olhos todo e qualquer interesse de lucrar com o 
sofrimento da vida humana. Jamais adicione preço à fé das pessoas e nunca cobre 
valor das suas buscas ingênuas.

Eu sou o Teu Tesouro.

11- Seja humano
“E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo 
sabia o que era a natureza humana”.

João 2:25

        
Eu me fiz humano, contudo, sem pecado.

Eu encarnei a natureza humana sem o pecado desobediente de Adão. Passei com 
vitória absoluta sobre todo tipo de tentação. Sempre sem jamais pecar. Avalio a 
condição humana da superfície à profundidade em todas as suas condições de 
carência e maldade e até onde tudo isso pode resultar.

Em minha vida terrena não apenas revelei minha divindade, mas também me 
identifiquei com o gênero humano em suas reais necessidades. Conheço melhor 
do que ninguém a dor humana. Minha compaixão contemplou as aflições. Não 
me isentei de nenhuma tristeza, na vida daqueles que, cujos olhos, fixaram em 
mim suas angústias em busca de alívio.

Sei o que é sentir fome, ter dor, passar pelo cansaço, sentir tristeza, derramar 
lágrima, viver a agonia e tudo aquilo que é próprio da natureza humana.
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Não me fiz super-homem e sim Filho do homem.

Não existe super-homem da fé. A fé em mim não faz ninguém super. Ser super 
significa estar por cima e implica ser superior. Isso é um excesso de gente super 
equivocada. A superioridade nunca fez parte do meu exemplo de vida. Não deixei 
esta referência na história humana. Reguei o chão da terra com meu suor e fiz 
massa de areia com o cuspe de minha boca.

O que você tem feito do conceito de gente vivido por mim no cenário da 
humanidade carente de ação humana, de presença humana, de calor humano, 
de contato humano, de sensibilidade humana?

Quero que aprenda a fazer o bem.

Olhe os hospitais sucateados cheios de gente agonizando.

Olhe para as ruas e verás que na multidão dos transeuntes estão os pedintes 
necessitados.

Olhe para os asilos abandonados e constate os maus tratos em que sobrevivem 
os idosos.

Olhe para os orfanatos e encontre os olhos lacrimejados das crianças abandonadas.

Olhe para os povos humilhados, ultrajados e famintos. Veja a fome e os pés 
descalços. Atente para os seres humanos que estão sendo tratados com crueldade.

Onde estão as boas obras da fé com seus gestos de piedade prática?

Eu pontuei o caminho sobre como deverá viver como ser humano em meio aos 
que são iguais a você em essência e natureza. Não se considere superior a ninguém 
sendo seu igual.

A minha vida em você não o faz superior e melhor do que ninguém. Pelo contrário, 
expõe você como portador de uma humanidade mais consciente de sua fragilidade 
que depende de minha plena divindade para viver na luta contra o pecado que 
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existe no homem caído.

Quer experimentar o que é compaixão?

Seja um ser humano de sensibilidade atuante e puro de coração. Aprenda com o 
meu exemplo de humanidade que é referência de piedade legítima.

12- O Vento
“O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim 
é todo o que é nascido do Espírito”.

João 3:8

Conheço tua preocupação com o que as pessoas possam pensar a teu respeito no 
que concerne à geografia de seu ministério.

É razoável seu cuidado, porém não explicável do ponto de vista da minha soberania.

Marcar a direção do meu chamado na vida dos meus servos é tentar enquadrar a 
dinâmica do meu Espírito em métodos programados por homens.

Agem até com boa intenção. É compreensível falhar pela limitação humana, mas 
julgar uma questão de fórum íntimo e pessoal é cair em grave domínio temerário.

Quero que saiba que a vida que mais uso no reino de Deus não se rende aos 
manipuladores e sistemas esquemáticos premeditados por homens.

Tenho conhecimento do quanto tentaram colocar uma coleira no seu ministério 
para te domesticar.

Sei das inúmeras tentativas contra ti para te afastar das tarefas que te responsabilizei 
pela minha graça.

Alguns munidos de explicações e suposições sem conhecimento de causa, 
elaboradas pela parcialidade de uma visão ministerial restrita a um domínio 
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pessoal, tentaram fazer parecer que o ministério itinerante pelo qual te conduzi 
era movido pela instabilidade.

Nunca lhe faltou solidez vocacional e nem firmeza no fundamento do Evangelho 
desde que rompeu vínculos familiares e profissionais para me seguir.

Muitos não sabem que quando te chamei você procurou de algumas maneiras 
não sair da sua cidade de origem. Tentara construir para ti um ministério local.

Em momentos cruciais da saudade tantas foram às vezes que pensou em voltar 
para sua terra, sua gente e o mar das suas lembranças.

Jamais ignorei seu desejo sincero de permanecer nos lugares por onde passou 
buscando por um ponto final em cada lugar designado pelo meu soberano querer. 
Sou testemunha do quanto se esforçou em construir um pouso, um porto, uma 
estabilidade para você e sua família. Você tentou fixar raízes e criar vínculos com 
as vidas que te amaram e te conheceram. Nunca faltou em você o legítimo cuidado 
de dar continuidade pastoral aos rebanhos que te foram confiados.

Não tenho que dar explicações a ninguém a respeito de como uso a tua vida. Eu 
Sou o Senhor e você com todos os seus me pertencem.

Não se preocupe com o que dizem de ti. Apenas se ocupe com o que tenho 
reservado para sua vida. Seu futuro está seguro comigo.

Você está crescendo ao andar na vontade do meu Espírito.

Você está obedecendo minha voz e não as vozes dos que presumiam controlar 
teus passos.

Você vai estar onde eu estiver e onde eu quero que esteja.

Você é nascido do meu Espírito.
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13- O mundo do meu amor
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

João 3:16

Eu amo o mundo.

Por isso me dei a ele e por ele.

Não leste? “Deus é amor”.

O amor não é teórico, não é religioso, não é político e muito menos é ateu. Não 
sou nada disso em essência. Você não precisa de religião, de política ou ideologia 
para amar.  Você precisa acima de tudo de mim para amar. Você deve apenas viver 
comigo e crer que sou Amor.

Amar o mundo soa mundano para quem nada entende acerca de amor. O formato 
do falso amor em seus dias ganhou proporções imensas e contornos inevitáveis.

Amo o que criei. Amo a vida gerada por mim. Amo o cenário que inspirei para a 
existência humana.

Sabe em que essência eu amo o mundo?

Amo a abrangência da vida humana que nele existe com todas as suas contingências 
carentes do meu amor.

Não posso deixar de agir e fluir meu amor diante do estado humano com todas as 
suas percepções de dor e sofrimento.

O mundo se perdeu por se afastar do meu amor e apenas o meu amor pode 
redimi-lo. O mundo que amo é o mundo das realidades sem amor prático na vida 
dos filhos da Terra. O mundo dos perdidos e esquecidos em suas escravidões, o 
mundo dos aflitos e necessitados, o mundo dos inválidos e frustrados, o mundo 
dos que adoecem e são deixados à margem.
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Amo a bondade. Amo a generosidade. Amo a fraternidade. Amo a reconciliação. 
Amo a vida que estende a mão. Amo a vida que age em favor da vida. Amo a vida 
que se dispõe a se dar por outra vida seguindo o meu exemplo prático de amor 
até o fim. Amo a vida que não desiste e que se insurge contra toda promoção da 
maldade.

Quero que ame o mundo que amo. Quero que ame as vidas humanas.

Quero que você se entregue pelas causas do amor, pelas necessidades do amor, 
pelas questões relevantes de retorno à única razão de existir e viver que é a vida 
que ofereço.

Muitos não amam o meu mundo e sim o mundinho mundano que construíram 
com seu egoísmo ausente, com suas falsas declarações e aquisições medíocres, 
com finalidades embotadas e razões ardilosas, com seus surtos de moralismo 
condenatório e suas engrenagens de encurralamento.

Negue esse mundo perverso de propriedade privada dos homens que rejeitam o 
meu amor e o meu nome.

Você faz parte do mundo do meu amor.

14- A Sexta Tentativa
“Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade”.

João 4:18

Quero que atente para as vidas sedentas.

O poço existencial da vida humana está seco. Essa sede leva muita gente a beber 
água contaminada em suas buscas desesperadas.

O esforço de preenchimento humano é uma tentativa inadiável diante da 
necessidade premente.

Não despreze a sexta tentativa na vida das pessoas.
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Elas tentam e não conseguem.

Elas começam e não terminam.

Elas imaginam e não encontram.

Elas fazem e não percebem.

Elas anseiam e não se realizam.

Elas ouvem e não questionam.

Elas não querem ter mais sede.

Tenho construído em você uma sensibilidade humana na medida em que 
aperfeiçôo o seu ser interior.

Quantas foram suas quedas humanas? Eu não as conto. Mas lembro de cada 
tentativa sua de se levantar.

Não me esqueço de cada fragilidade reconhecida, de cada lágrima secreta e de 
cada busca sincera. Acompanhei cada arrependimento verdadeiro e cada erro 
reconhecido.  Atentei para cada mudança desejada, cada vontade entregue e 
cada descaminho corrigido.

Essas e muitas outras foram suas tentativas que te trouxeram à minha presença 
em seu estado de secura.

Acredite muitos estão cansados em suas buscas pessoais e exaustos em suas 
quedas. Vim trazer alívio e descanso para os que estão no limite da sexta tentativa.

Os reservatórios subterrâneos das vidas humanas estão esgotados de frustrações. 
A água religiosa aparentemente potável, oferecida para experiências sedentas 
não matam a sede de vida.

Não sou Deus de poços secos.
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Não sou Deus de cisternas exauridas.

Sou uma fonte a jorrar para a vida eterna.

Você tem experimentado pela minha graça o meu alívio em suas angústias pessoais 
e o meu descanso nas suas ansiedades humanas.

Eu sou a Água viva e fiz de seu interior uma fonte a transbordar do Espírito Santo.

15- Eu sei quem você é
“Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o 
Cristo?!”.

João 4:29

Hoje é seu aniversário.

É um dia especial para você.

É a data que escolhi para o seu nascimento.

Imagine o quanto ela tem um valor todo exclusivo para mim. Sua existência 
começou no meu coração e tornou-se vida pela minha criação; não com a finalidade 
da propagação da espécie, mas para a glória do meu nome.

Um dia foste zigoto. Em outro momento feto. Criança foi formada e acompanhei 
toda sua meninice travessa.

Seu período juvenil resultou numa adolescência cheia de vida e mais tarde não 
faltaram aventuras em sua juventude.

Seu encontro comigo foi incandescente e apaixonado.
Sua entrega de fato confirmou a decisão de andar comigo todos os dias de sua 
vida. Agora é homem adulto de coração jovem.

Conheço toda sua história. Suas experiências de carinho paterno e materno. Suas 
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convivências com seus irmãos. Todas as suas crises são do meu saber.

Seus sucessos e fracassos. Seus ganhos e suas perdas. Seus acertos e suas falhas. 
Seus sonhos e pesadelos da alma. Seus traumas e carências pelas suas escolhas e 
resultados.

Em dias atuais sei de tudo que tens feito.

Hoje sua existência busca realização plena na minha vontade. Sou sua razão de 
ser, fazer e viver. O que procuras fazer me agrada. Sua consciência admite que 
afastar-se da minha presença é perder-se dentro de si mesmo e que permanecer 
diante de minha face é encontrar vida sempre.

Seu passado está resolvido na minha graça.

Seu presente está preservado pela minha presença.

Seu futuro está reservado para meu amor eterno.

Eu sou o que falo contigo e anuncio todas as coisas.

Eu sei quem você é. Eu conheço sua história e seu coração, por isso me dei ao seu 
interior e lhe dei o meu exemplo de vida para que seja diferente.

Diga para sua geração que Eu Sou o Cristo que conhece a história de cada um.

Vá contar a ela que toda data de nascimento natural é privilégio do Criador.  Que 
nascer de novo em Espírito e verdade é obra do Salvador.

16- A Profetaria
“Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra”.

João 4:44



40

O Diário de Jesus Cristo

Você vive num mundo insolente.

Ele é insólito.

Impõe um vexame à condição frágil da vida humana. Seqüestra sua honra todo 
dia, toda hora, todo segundo.

A falência da dignidade está desencadeando fatos dolorosos.

Sob a vista da aparência popular, medidas superficiais das autoridades 
impassíveis do governo, indicavam até certo ponto controle das questões sociais, 
aparentemente defendidas. No entanto, emergem problemas negligenciados 
pelas ações paliativas implementadas e interesses gananciosos dos responsáveis 
em questão.

No cenário da dor e angústia entram em cena os videntes da previdência que 
distorcem minha Palavra e que em nada se assemelham aos evidentes da 
providência divina enviados por Mim.

Os meus profetas são evidentes no profetismo e os videntes são previsíveis em 
sua profetaria. Estes substituíram o profetismo pela profetaria.

Não são profetas da minha Palavra e sim piratas que promovem obras ilegais 
com falsas palavras. São gatunos, são intrusos, são oportunistas. Estes me 
honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sem profecia legítima 
tudo se corrompe. Os articuladores da profetaria tentam curar a ferida da nação 
silenciando a denúncia de todo ato que desonra o Criador.

O verdadeiro profeta não tem honra na sua própria terra. No solo do seu país 
cresceram muitos dos meus profetas e eles estão sem honra em sua própria terra 
manchada pelo sangue e pela injustiça.

Minha honra está com aqueles que me honram e estes que me honram pela 
fidelidade à minha Palavra eu honro e confirmo o que está sendo anunciado; e 
assim quem me honra, eu honrarei, trazendo todo benefício sobre a terra que 
recebe um profeta no caráter de profeta.
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Fuja da profetaria.

Ela alimenta a corrupção.

Ela sustenta os corruptos.

Ela promove o câncer da nação.

Aproxima-se o dia em que direi às vozes da profetaria: “Nunca vos conheci, apartai-
vos de mim...”

17- O Teórico Moderno
“Vai, disse-lhe Jesus; teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu”.

João 4:50

Não proponho a teoria especulativa da minha Palavra.

Ofereço a credibilidade do que saiu da minha boca e que continua falando para 
as gerações.

Os teoréticos de seu tempo são muito patéticos.

Perderam o senso prático do que digo nos Evangelhos num discurso falido de 
ações práticas. Eles defendem uma tese e não minha honra.

Fizeram do meu conteúdo um texto de defesa inóspita adotado sem efeito por 
suas implicações desobedientes. Transformaram seus conhecimentos adquiridos 
numa biblioteca de vaidades toscas e tolas.

A minha Palavra não se revela com frases de efeito, com cobranças moralistas, 
com efeitos mágicos, com respaldos científicos, com tratos supersticiosos, 
com esquemas de confirmação, com amuletos místicos, com determinações 
manipuláveis e coisas do gênero.

A minha Palavra é simples.
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É sim e não.

É direta. É definida. É vida! Ela diz “Vai”! Ela tem tudo a ver com a minha vida, 
minha vontade, minha salvação, meu evangelho, meu reino.

Conheço todos os avanços científicos, todos os recursos da comunicação, todas 
as vantagens de se viver na era pós-moderna e informatizada; mas devo alertar 
que também vejo sua nocividade na existência de quem se perdeu dentro de si 
mesmo no contra-senso.

Muitos pastores letárgicos estão perdidos na rede sem peixe e tantos outros estão 
condicionados aos seus sistemas doutrinários virtuais.

Minha Palavra diz a cada um “vai” em direção à vida. E cada um segue em busca 
da vantagem pessoal, do lucro, da ostentação, da cobiça e tudo que se pode tirar 
proveito.

É muito zelo para pouco amor.

É muita ênfase doutrinária para pouca obediência.

É muito raciocínio para pouca sensibilidade.

É muita inteligência para pouca essência no ser.

É muita liderança inexperiente para pouca ação pertinente.

É muita cobrança sobre os outros para pouca qualificação pessoal.

É muita ênfase no problema alheio para pouca iniciativa prática.

É muita reivindicação de vaidade autoritária para pouca ação solidária.

Evite estas práticas contemplativas da vida e vazias de atitude obediente. Não 
teorize minha Palavra. “Vai”!
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18- Idade doente
“Estava ali um homem enfermo havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que 
estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado?”.

João 5:5-6

Doença não tem idade diz um ditado popular muitíssimo conhecido por você.

Mas asseguro-lhe que a idade doente é uma doença.

Não é ter idade que deixa a pessoa doente e sim a pessoa doente que faz idade.

A idade doente tem a ver com o tempo de lassidão da alma condicionado ao 
estado de falência física e mental que esvaziou a esperança do ser.

A questão em foco diz respeito que já faz idade a enfermidade que tornou pior a 
vida existencial.

Ela não está ali apenas há muito tempo.

Ela continua ali porque já faz idade. Ela incorporou um conformismo tão obstáculo 
que o desejo de cura se esvaiu.

A atitude de exercitar a tentativa de buscar a cura perdeu sua esperança de querer 
a cura. Esse auto-engano abandona a consciência da vontade para dar lugar a 
uma tentativa inútil e frustrante que fica fazendo aniversário.

Quando uma enfermidade da alma com efeito físico dura trinta e oito anos, tenha 
certeza de que a atenção de seu portador se ocupou com um movimento aquático 
agitado pela crendice e não pela fé.

Quem guarda esse escape químico de agito e crença catalisado pelo tempo 
acumulado, precisa de um confronto direto que quebre esse bloqueio de 
justificativa falida: “Não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água 
é agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim”.
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Por isso digo: “Queres ser curado?”. Por essa experiência histórica presenciada 
pessoalmente por mim na era messiânica, trago a mesma expressão à sua 
lembrança. Não quero ver você refém desse círculo vicioso.

Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ponha-se de pé diante de mim e ande na 
minha presença. Não quero ver você abatido e subjugado pela doença no leito de 
enfermidade de sua alma.

Acautele-se quando o pecado tentar te derrubar. Eu disse ao enfermo quando o 
curei de seu esgotamento: “Olha que já estás curado; não peques mais, para que 
não te suceda coisa pior”.

Não é a idade a porta de entrada da doença na vida das pessoas e sim a presença 
dominante da maldade que faz idade no ser.

A minha saúde consiste no amor que ama a vida negando dar continuidade à 
prática do pecado neste mundo.

Levanta-te toma o teu leito e anda.

19- Cinco horas e dois minutos
“Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas isto que é para tanta gente?”.

João 6:9

O crescimento demográfico mundial medido numericamente nos continentes do 
planeta impõe uma atenção redobrada para com as necessidades humanas.

Vinculada a esta realidade estão os temas emergentes aflitivos que englobam 
uma numerosa multidão esquecida e desprezada.

Tenho compaixão de toda essa gente com necessidades prementes. Muita gente 
com ruído estomacal e carente de atenção especial. Uma quantidade enorme de 
gente doente abandonada em estruturas falidas para morrer. Aumentam as 



45

O Diário de Jesus Cristo

epidemias e a escassez de material humano voluntário se reduz por conta do 
desinteresse solidário. Viciados são considerados como seringas descartáveis ou 
tratados como sucatas nas ruas que se transformam em depósito de lixo humano.

Abomino a avareza e o amor ao dinheiro.  A mentalidade nada desapegada 
deste século prioriza uma prosperidade cumulativa, prestigia a riqueza, nega 
o desdobramento da miséria, deforma a generosidade como evidência da fé 
praticante de boas obras. Os possuidores de riquezas ilícitas, possessos de 
interesses possessivos mesquinhos e de posses corrompidas adquiridas por meios 
fraudulentos invalidam a entrega de vida que me agrada.

Sei como alimentar a fome física, psíquica, emocional e afetiva da vida humana. 
A solução não é comprar. O caminho é o da entrega. Eu sei o que fazer com tudo 
aquilo que me é entregue. Aquilo que foi entregue, eu transformei em sobra, em 
fartura, em abundância com minha graça.

Dos cinco segundos e dois infinitésimos até cinco anos e dois meses eu faço 
acontecer. Não importa o que você tem e sim o que você me entrega. Toda entrega 
em qualquer tempo ou espaço eu transformo em grande alcance. Seja seu tempo, 
seu recurso, sua ajuda, sua vida, na medida em que você se entrega à minha 
vontade e sob o comando de minha direção; eu transformo o que me trouxe em 
benção para as multidões.

Um orfanato abriga muitos órfãos. Um hospital trata de milhares de doentes. 
Uma escola educa uma geração de analfabetos. Um centro de recuperação liberta 
um imenso número de drogados. Uma unidade de terapia intensiva ocupacional 
recupera os mendigos perdidos no alcoolismo. Um centro de convivência dinâmica 
para idosos pode ajudar na qualidade de vida. Isso tudo tem a ver com o Evangelho 
que salva e reintegra a vida humana no padrão de dignidade do Criador.

Para cada cinco mil pessoas que dizem me seguir, encontro apenas um que possui 
a coragem de me entregar cinco pães e dois peixinhos.

Mais bem-aventurado é dar do que receber.
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20- O controle
“Mas Jesus lhes disse: Sou eu. Não temais!”.

João 6:20

Sua infância, adolescência e juventude cresceram em contato com o mar. A 
praia com sua areia branca sempre foi o seu encanto. Cada amanhecer habita 
em tuas lembranças no conjunto das tonalidades vivas e em cores brilhantes.  A 
natureza desenhada em sua mente, respirada pelo seu coração, estavam cheias 
de significado no anseio de me encontrar.

As ondas fizeram parte do teu esporte predileto e o surf ainda é para ti o favorito 
dentre todas as modalidades esportistas. No entardecer, ao pôr do sol, me lembro 
como gostava de andar sobre a areia molhada, sentindo a relação de freqüência 
com o mundo físico, todavia, o palpável sempre foi uma indagação do intangível 
em sua vida interior. Sua história me contempla nessa fase especial.

Pela praia foi o teu caminho, e com minhas pegadas invisíveis, sempre discernidas 
pela sua fé, percebia a minha presença.

Nunca esteve sozinho.

As lições que te ensinei na intimidade com o mar, o vento, as ondas, as correntezas, 
a distância da terra firme nos momentos que nadava em direção ao alto mar, 
os grandes peixes que surgiram em sua frente e tantos outros fatos notáveis 
desenvolveram suas percepções de discernimento para com suas limitações.

Muito risco enfrentou nos impulsos das suas entregas impensadas, contudo 
aprendeste prudência. Perigo não faltou ao entrar em mar agitado por fortes 
ondas e descobriu que a natureza sob meu controle não tem nada de remoto e 
sim tudo de domínio pessoal.

Eu editei todos estes acontecimentos no seu ser para que jamais se esqueça que 
não existe mar desta vida, vento contrário ou onda forte fora do meu controle.
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Enquanto você andava na areia eu andava sobre o mar em sua direção, portanto 
eu te digo: “Sou eu. Não temais!”.

Ouça minha voz de encorajamento e confiança e continue agora no barco que te 
coloquei. Navegue sob meu comando e se firme no meu controle, pois ainda que 
tudo fique escuro, você não irá a pique.

Teu destino está em minhas mãos. Não haverá naufrágio porque você me recebeu 
dentro de seu barco. Agora é comigo e comigo está a sua segurança. Não se deixe 
dominar por medo nenhum.

Não temas os homens dominadores, arrogantes, ameaçadores, autoritários e 
poderosos. Temei a mim que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o 
corpo.

Não temas as circunstâncias inesperadas, as dificuldades imprevisíveis, as lutas 
incessantes, os desafios intensos, as manobras eclesiásticas, as rejeições sofridas 
e os apoios negados. Temei a mim que pode repreender todas as coisas e todas 
as forças que se opõem a minha vontade.

21- Não vou te perder
“E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu; pelo 
contrário, eu o ressuscitarei no último dia!”.

João 6:39

Você veio a mim.

Você me foi dado pelo Pai.

De modo nenhum o lançarei fora do meu cuidado.

A vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Você como 
todo aquele que vem a mim pelo Pai jamais ficará sozinho, jamais será esquecido, 
jamais será abandonado.
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Seus dias estão carregados de apreensões.

Seus raciocínios são cismados. Estás tenso, angustiado, enfraquecido e andas 
asfixiado pela dúvida. Sua fé não respira confiança plena. Anda acelerado demais 
por conta de uma auto-exigência e se desgasta com seu imaginário hipotético 
apavorante.

Sua mente anda imprudente e sem filtrar tanta informação que vai alimentando 
sua existência com os fantasmas do imponderável.

Em matéria de tristeza não se deve deixar abater e muito menos perder a resistência 
por conta daquilo que foge à sua esfera de ação.

Você está dentro.

Você permanece no centro da minha vontade.

Nunca aconteceu algo em sua vida sem autorização da minha vontade. Nada 
acontece fora do meu querer. E quanto a seu futuro, basta saber, que de modo 
nenhum estará livre de meu horizonte.

Continue vindo a mim.

Não olhe para trás. Não pare no caminho. Não se feche dentro de si. Não desista 
da minha vontade.

Fui enviado para te salvar e não para te perder.

Você é meu com toda a incerteza que vive nesse momento.

22- Eduque suas emoções
“À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele”.

João 6:66
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A educação emocional procede do meu treinamento sobre você. São de meu 
total conhecimento as vertentes científicas que tratam da inteligência emocional 
e multifocal. Elas trazem o seu valor porque toda aquisição inteligente é uma 
dádiva que eu dei aos homens.

Contudo, é importante saber que a educação emocional que trago sobre você, é na 
verdade um exercício de aprendizado a andar pela fé na minha Palavra, mantendo 
sob total domínio as variações emocionais que venham a drenar toda sua energia 
de firmeza no que acredita.

Muitos discípulos do meu tempo messiânico consideraram duro o meu discurso 
que desafiava a aprender colocar sob meu aprendizado tudo aquilo que desviava 
a atenção da fé verdadeira.

Não foram poucos os que ficaram escandalizados comigo.

Movidos pela carne e não pela verdadeira espiritualidade, pela descrença e não 
pela fé; foram abandonando as minhas palavras de vida e já não andavam mais 
comigo.

Pedro, meu discípulo naquele tempo, confessou crer em minhas palavras de vida 
eterna; era um momento em que ele estava sendo treinado a andar não pelos 
seus impulsos precipitados e sim pela fé obediente à minha vontade.

Suas emoções foram educadas na minha Palavra, seguindo meu exemplo de vida, 
e mais tarde já consistente pelo equilíbrio do discernimento não negava por suas 
emoções fugitivas, a fé que preservou seu testemunho até o final.

A condição para a fé não pode ser a leitura das suas emoções, mas nada impede que 
fique emocionado com a experiência que a fé na minha Palavra lhe proporciona.

Eu te dei o meu Espírito e Ele o tem ajudado na educação das suas emoções 
gerando em sua vida o fruto do domínio próprio.

Tenho grandes desafios para sua vida e isso requer o treinamento das emoções 
para que não se deixe levar por elas em seus conflitos íntimos. Quero que me siga 
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pela fé.

Não se deixe abalar pelos desistentes, pelos inconstantes, e embaraçados, pelos 
murmuradores e resistentes, pelos volúveis e traidores do seu tempo. Estes não 
aceitam o meu discurso de vida, não suportam a sã palavra e por se deixarem 
levar pelo abalo emocional perderam as palavras da vida eterna.

Fique comigo, eu estou com você.

23- Prudência no propósito
“Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto 
que os judeus procuravam matá-lo”.

João 7:1

Meu discípulo precioso.

Você é muito amado!

Deve aprender um pouco mais sobre prudência no propósito, pois eu sou aquele 
que encaminho seus passos.

A prudência que me refiro tem a ver com a atitude de ser precavido não apenas 
diante daquilo que enfrenta e vai passar, mas que não desarma a vigilância e não 
se acomoda frente a aquilo que vai chegando.

Afirmo a você, cautela não é ocasional, é incessante.

Sabe por quê?

Porque o que determina a prudência é o propósito que continua. A prudência 
existe para se manter no propósito. A prudência existe para o propósito e não 
o propósito para a prudência. O propósito é imutável e a prudência é a atenção 
vigilante.

E para conhecer meu propósito é necessário fixar sua atenção no roteiro de minha 
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vontade evitando percorrer o que não é prudente e que leva à armadilha. As 
coisas passam, mas o meu propósito permanece para sempre.

Eu te dou o meu exemplo das coisas que enfrentei e passaram, mantendo-me no 
propósito de minha missão, evitando cair nas armadilhas preparadas por aqueles 
que procuravam me destruir.

Por isso eu te digo.

Seja prudente de mente. Não dê abertura para pensamentos impuros, pessimistas, 
negativos, duvidosos, incrédulos, falsos, desconfiados, adoentados e ilusórios. 
Concentre sua mente no meu propósito.

Seja prudente de coração. Não acolha em seu interior por mais insistente que seja 
sua origem, tudo aquilo que força uma situação, que provoca uma agressão, que 
traz uma retaliação. Acalente em seu coração o meu projeto de vida.

Sei o que está acontecendo com você.

Tudo vai passar.

Contudo, não abandone a vigilância, meu intento permanece em sua vida. Para 
que aquilo que não vem de mim não ocupe tempo em seu ser, desviando-o do 
meu caminhar, alerto para que não seja ingênuo diante das disposições que levam 
à morte psíquica e interior.

Esteja disposto a enfrentar, passar e vencer tudo que vier; posso garantir que a 
minha força será tua vitória.

24- A sentença da aparência
“Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se 
eu falo por mim mesmo”.

João 7:17

Busco vidas que queiram em meu nome ser transparentes.
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Que não venham a viver na superficialidade, por entender que, para andar comigo, 
é necessário ser sobremodo verdadeiro.

Não há lugar no meu reino para gente com disfarce da boa fé. A face da aparência 
oculta uma deformidade muito comum em seus dias de crenças efervescentes: o 
julgamento sem a reta justiça.

Como foi no meu tempo assim é nos dias atuais.

A doutrina defendida sem a prática de minha vontade favorece a atribuição 
satânica tendenciosa.

A geração de meu tempo chegou a dizer que eu tinha demônio por conta do meu 
ensino confrontador. Ela escondia sua intenção homicida, julgando pela aparência 
o que eu fazia e atribuindo à minha pessoa uma influência demoníaca.

Quem vive de aparência na fé é que está sob influência oculta do demônio.

Muitos dos meus discípulos de sua época estão sendo julgados pela aparência, 
por aqueles que desviam a atenção de si mesmos com seus pecados ocultos e 
nomeações demoníacas. Alterar a minha Palavra do seu sentido defensivo de 
alcançar vida, negando meu exemplo de piedade acolhedora é tornar-se um 
aliado de acusação e cúmplice do diabo.

Não quero a defesa de minha doutrina; quero a vida que vive a minha vontade.

Não procuro defensores em primeiro lugar e sim seguidores.

É como eu já disse: “Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito 
da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo”. Quem é de Deus, 
não é quem tem a doutrina de Deus, e sim quem faz a vontade de Deus.

De nada adianta defender a doutrina com desamor, com perseguição, com 
erudição, com inveja, com insensibilidade, com procedimento de escape que nega 
a vida que a prática do meu ensino traz; não pela teoria zelosa e sim pela vontade 
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de Deus presente no coração.

Quer defender a tese que mais me agrada?

Defenda com sua vida a tese do amor prático e obediente a minha vontade e a de 
amar uns aos outros como eu amei.

A partir desse ponto você terá consciência, discernimento, compaixão, autoridade 
e conteúdo para confessar sua fé prática sem cair nos julgamentos segundo os 
homens.

25- A queda sem pedra
“Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem 
pecado seja o primeiro que lhe atire pedra”.

João 8:7

A consciência do meu perdão está muito distante da realidade da minha graça 
na vida dos falsos moralistas. Os vigilantes do adultério sofrem de insônia do 
moralismo condenatório.

A tendência exagerada com que elegem o adultério com fixação mórbida faz com 
que se esqueçam da maldade humana em toda sua extensão.

Esta geração perversa sustenta com insistência sem precedentes o esmagamento 
acusador para com os que caem neste erro. A prática da falta de perdão permanece 
no coração daqueles que tratam a queda com o olhar de pedra.

Diante de mim ninguém está sem pecado. Desafio todo pecador a se colocar na 
minha presença com exame de consciência e ousar levantar a mão contra o seu 
próximo para lhe atirar pedra.

Serão acusados pela própria consciência, a começar dos mais velhos.
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Eu não dei à humanidade apenas o mandamento: “não adulterarás”.

Tenho observado a vida dos que vêem apenas o adultério como pecado e os vejo 
violando meus mandamentos com hipocrisia e cinismo todo dia, toda hora; com 
permanência cínica.

Seus altares mentais estão cheios de homens-ídolos.

Pregam o meu Evangelho com cultos prestados a si mesmos.

Tomam meu nome em vão fazendo afirmações com falsas palavras.

Vivem uma santidade de calendário santo e não interior.

Seus pais foram excluídos das reconciliações pessoais.

Cometem homicídios emocionais armados de ódio próprio.

Apoderam-se fraudulentamente dos bens do seu semelhante.

Utilizam mentiras contra o próximo com o intuito de prejudicá-lo.

Alimentam suas cobiças com todo tipo de desordem sexual.

Portanto, meu filho precioso, não trate ninguém com condenação. Quem vem a 
mim arrependido eu não condeno, eu perdôo. Jamais admitirei que acusem uma 
vida perdoada por mim, sempre direi com chamada à consciência: “Aquele que 
dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra”.

Toda vez que pecar, escreva na terra com o seu dedo o seu pecado e depois apague 
o que escreveu. É assim que faço com seus pecados todas as vezes que vem a mim 
arrependido.
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26- Tendência de demônio
“Quem é de Deus ouve as palavras de Deus; por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de 
Deus”.

João 8:47

Que sua mente seja lúcida e não lúcifer.

Que sua vida seja plena da luz da minha verdade para que jamais se deixe enganar 
por aqueles que buscam o estrelato da fé.

O diabo é o pai dos desejos dementes. É a insanidade cruel dos homicídios 
sórdidos. Não existe verdade nele e jamais haverá. Dele é a mentira e toda ação 
de sua parte exerce energia enganosa e destrutiva.

Eu sou a verdade eterna e ele é a mentira desde o princípio.

Por esta razão eu digo: “Quem é de Deus ouve as palavras de Deus”. Quem não 
ouve a verdade vai ouvir a mentira e viver dela. E o pior de tudo isso é que dirá 
que quem tem demônio é justamente aquele que fala a verdade.

Assim fizeram comigo os opositores de meu tempo quando disseram: “Não 
temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio?”. Estavam cheios de 
preconceitos em suas sinagogas endemoniadas.

Quanto mais dizia a verdade da minha palavra eterna eles insistiam: “Agora, 
estamos certos de que tens demônio”.

Em verdade, em verdade te digo, aquele que diz que conhece a Deus guarda a sua 
Palavra, quem não guarda e diz que é de Deus é mentiroso, está sob influência e 
domínio da mentira do assassino de almas.

Não é nada pequeno o contingente de portadores de tendência de demônio em 
sua geração. Não são poucos os que estão deixando de ouvir a palavra de Deus 
para ouvir ensinos de demônios. E o mal que diz combater está dentro deles 
mesmo em plena atividade. Vidas impregnadas de desejos feios, de interesses 
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mentirosos, de inverdades escondidas, de enganos ardilosos, disposições 
dissimuladas e manobras indecentes.

Não se deixe enganar.

Muitos líderes impregnados de dissimulações malignas continuam mentindo para 
os incautos.

Muitas igrejas que resistem aos meus profetas estão adormecendo em mentiras.

Eu sou a verdade para a tua vida, sobre tua vida e em tua vida com amor eterno.

Seja filho da verdade.

27- Os excluídos
“Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi para que se manifestem nele as obras 
de Deus”.

João 9:3

Tenho visto a indiferença exercer grande domínio neste século.

Quando cuspi na terra e fiz lama com a saliva, aplicando logo após aos olhos 
do cego, não fiz nenhuma matéria orgânica medicinal para dar a ele visão. Ao 
enviá-lo ao tanque de Siloé (quer dizer enviado) era para que se lavasse e voltasse 
vendo, para que entendesse que Eu Sou o Enviado de Deus como luz do mundo, 
que dá vista aos cegos.

Eu Sou a Luz do mundo perdido e o único que abre os olhos dos que assim desejam, 
para enxergar os que estão sendo excluídos do devido cuidado que valoriza a 
dignidade humana.

É necessário fazer as obras de Deus na vida dos que estão colocados à margem 
pelo descaso e frieza de coração.
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O meu reino contempla os esquecidos com obras de Deus.

Pergunto aos que dizem me seguir: onde estão as obras de Deus para com a vida 
humana?

Meu reino não deve depender de ações burocratas. Elas inviabilizam qualquer 
senso de humanidade, devido à predominância de suas normas mecânicas de 
procedimento. A mentalidade racional do tecnocrata ignora os aspectos humanos 
e sociais por valorizar soluções meramente técnicas. A defesa dos direitos humanos 
deve ser assumida com obras de Deus por aqueles que vêem a vida com os meus 
olhos.

É muita falsidade associada ao financiamento corrente. Dizem investir em meu 
reino, mas investem na verdade no reinado particular, na propaganda do próprio 
nome, no comércio de seus interesses; é muito recurso acumulado para desprezo 
de tanta dor, é muito ganho pessoal para pouca entrega solidária, é muita vaidade 
ostentada para pouca necessidade assumida, é muito patrimônio exibido para 
pouco desprendimento assumido. É muito show iluminado e pouca luz brilhando 
em atitude que glorifica o Pai, é muita coreografia contemplativa e pouca realidade 
assistida.

Tenho escutado o choro silencioso das crianças órfãs, tenho ouvido o gemido dos 
mendigos desprezados e solitários, tenho observado as lágrimas dos velhinhos 
e velhinhas maltratados, tenho sentido o sofrimento dos doentes desprovidos 
de tratamento, tenho testemunhado a desumanidade para com os famintos e 
miseráveis da Terra.

Digo a você que deseja ser um instrumento de fato em minhas mãos: É necessário 
que façamos as obras de Deus.

28- A voz dos estranhos
“Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe 
reconhecem a voz; mas de modo nenhum seguirão o estranho; antes, fugirão dele, porque não 
conhecem a voz dos estranhos”.

João 10:4-5
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Tem voz estranha no meu rebanho. A voz dos estranhos é a voz dos falsos pastores.

Está evidente para mim o teu cuidado com as ovelhas. Tu tens falado a elas que Eu 
Sou o Bom Pastor. Quero que também fale a elas da voz dos estranhos.

Servir o alimento pastoralmente é importante, no entanto, é de grande cuidado 
que não dispense o alerta no que diz respeito aos que rondam, atacam e procuram 
afastar as ovelhas do verdadeiro pastoreio.

Vejo as multidões de seu tempo aflitas e exaustas como ovelhas que não tem 
pastor.

Tenho enviado pastores que me amam verdadeiramente para amá-las segundo 
meu coração. Eu te enviei como muitos outros para cuidar do meu rebanho. Não 
envio pastores politicamente corretos e sim pastores apaixonadamente dedicados.

Diante disso chamo sua atenção para a voz dos estranhos, redobrando com 
máximo interesse a responsabilidade que te encarrego.

A voz do estranho é a voz do pastor ladrão.

Ele não entra pela porta porque não tem caráter de pastor. Ele entra por outra 
parte com seu falso ensino que não gera minha Vida. É ladrão porque tira a razão 
de viver a Vida que ofereço, traz ódio homicida que mata o amor que é a motivação 
da Vida e causa destruição de toda relação que aprecia a Vida.

A voz do estranho é a voz do pastor mercenário.

Ele não é pastor. É empregado das suas cobiças. É contratado e não chamado. É um 
assalariado pago para fazer seu trabalho de fachada. Não tem cuidado do rebanho 
a não ser de sua conta bancária. Quando chega a hora de ser desmascarado ele 
abandona tudo e foge em sua covardia. Sua linguagem é financeira e sua fé em 
si mesmo é o lucro de toda conseqüência futura que herdará quando cair sua 
máscara.

A voz do estranho é a voz do pastor lobo.
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Sempre disse em minhas próprias palavras que lobos são falsos profetas. São 
avarentos e oportunistas. Promovem ataques ferozes e dispersa as ovelhas. À 
semelhança dos lobos naturais, o que fazem espiritualmente falando é agarrar as 
ovelhas e arrastá-las para longe de mim com o intuito de devorá-las.

Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta de salvação, 
liberdade e acesso das ovelhas. Eu as conheço e as chamo pelo próprio nome.

Diga as multidões para ouvir a voz do bom pastor.

29- Não estou atrasado
“Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava”.

João 11:6

Acompanho o desenrolar das notícias de sua civilização.

O modelo de sociedade ocidental com todo aprimoramento político e econômico 
repercute em sua vida e de toda a humanidade.

O desenvolvimento oriental prestigia o intercâmbio com o ocidente no conjunto de 
mudanças do mundo globalizado. Desde que tal processo histórico pós-moderno 
teve início, seu acelerado impacto encontrou muita gente despreparada.

Existe na aldeia global muita enfermidade gerada pelo sistema de vida em vigor.

O desgaste, a ansiedade, a fobia, a incerteza, a solidão e a disputa acirrada 
empurram o ser humano para um adoecimento existencial de grandes extensões. 
Tudo isso associado à arrogância e natureza corrompida do homem, que criei e 
que me nega, comendo do pão que dou como produto da natureza, contribui 
para o agravamento dos fatos acidentais.

Ocasionalmente, o aquecimento global é a maior evidência de que o homem 
demorou muito para perceber a energia destruidora que procede do fundo de 
sua natureza desviada.
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Ainda assim, o poder humano sempre pensou ter o controle de tudo mediante 
um simples teclar ou um apertar de botão. Para seu governo, ainda acredita ter o 
mapeamento de tudo. Mas, não tem.

O homem está deixando de atualizar sua vida no meu amor, na minha graça e na 
minha Palavra. O homem está atrasado e o meu tempo está próximo.

Conheço os efeitos benéficos e maléficos disso tudo. E tenho conhecimento de 
todo episódio em sua vida que se faz notícia aos meus ouvidos. Sei onde você 
reside e tenho conhecimento da enfermidade que aflige sua alma.  Conheço os 
que te pertencem e aqueles que dependem do vigor de sua saúde.

Eu te amo e afirmo que sua enfermidade é para a glória de Deus. Estou te ensinando 
o autodomínio físico e psíquico nesta tensão envolvente que vive a humanidade, 
para a qual deve estar preparado. Mas, além disso, tenho muito a fazer em sua 
vida.

Meus caminhos são incompreensíveis. Não pense em demora da minha parte 
para nenhuma realidade que englobe sua vida. Lembre-se sempre de quem Eu 
Sou e que de onde estou tenho soberano controle do universo, do planeta Terra 
e da sua vida.

Não estou atrasado. Não chego atrasado.

Você me traz sua notícia e eu chego com a Boa Notícia cheia de vida.

30- Efeito do afeto perdido
“Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres verás a glória de Deus?”.

João 11:40

Entre tsunamis e terremotos, entre epidemias e fomes, entre atentados e guerras, 
entre enchentes e acidentes, entre doenças e assassinatos; a dor causada pela 
perda da vida humana, retirada do convívio íntimo, afetivo e familiar; tem a minha 
compaixão.
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O planeta Terra não está apenas doente, também está em pranto. Não são poucos 
os que estão chorando lágrimas de angústia e tristeza. Vidas consternadas, crianças 
que perdem os pais, pais que perdem os filhos. Esposas que se vão e viúvos que 
ficam. Maridos que são sepultados e viúvas solitárias em pranto.

O estrago afetivo causado pela morte estúpida é uma realidade do cotidiano em 
todo território mundial.

Muita gente morre no Brasil por conta da criminalidade insana e cruel. A 
barbaridade destas ações tira do núcleo familiar seus entes queridos eliminados 
por instintos assassinos. São balas perdidas atiradas por pessoas perdidas em 
seu ódio trazendo perdas ao próximo. É a lei do odeie ao seu próximo como a ti 
mesmo.

A matança das guerras no Oriente, que sacrificam seres humanos anunciada por 
pretexto político com evocação do meu nome, é o feito irracional da mortandade 
dos loucos.

As perdas causadas por catástrofes da natureza que atingem povoações 
desfavorecidas por viverem em áreas de risco correspondem tantas e tantas vezes 
ao descaso social e vista grossa aos poderosos.

Sistemas de governo tirano e arrogante que prevalecem sobre os fracos e negam o 
pão ao faminto é a amostra covarde do que significa ser abandonado para morrer.

Na África o contingente epidêmico que morre de Aids aumenta o número da 
orfandade. Nelson Mandela sabe muito bem.

O efeito do afeto perdido é demolidor na vida de quem experimenta a ausência 
da vida humana no âmbito da Terra.

Marta e Maria me disseram após a enfermidade fatal de seu irmão Lázaro: “Se 
estiveras aqui, não teria morrido meu irmão”. Todo ser humano sofrido que se 
colocar diante de mim deve substituir o seu “se” de desespero pelo meu “se” de 
esperança: “Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?”.
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Enquanto o homem buscar a sua própria glória, recusando crer no meu amor que 
perdoa e liberta, ele continuará a ser um agente de causa direta e indireta dos 
males que tiram a vida e atormentam o morador da Terra.

Fale incansavelmente meu discípulo que Eu sou aquele que muda o cenário de 
luto para a ressurreição da vida e que alivia a dor do efeito do afeto perdido 
causado pela morte inevitável.

31- É hora de sair
“E, tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro,vem para fora!”.

João 11:43

Tu és humanamente finito, mas não delimitado em sua fé.

Conheço tua limitação e tudo que está além da tua possibilidade. Chegaste muitas 
vezes ao extremo de uma situação pelo consentimento da minha vontade.

Lembra-te da doença que acometeu sua infância? A febre reumática? 
Cujo diagnóstico médico intranqüilizou seus pais com o ponto de vista das 
conseqüências? Alegando restrição à prática de esportes radicais? Não foi assim 
porque sua história me pertence.

Veio então sua estimulada adolescência e inspirada juventude com toda vontade 
de viver a liberdade sem restrições.

Foste encontrado em diversas condições de perigo, ameaça e risco em suas 
atividades adrenalizadas.

Seu coração ameaçado respirava crise existencial e quando buscava o ar que faltava 
para viver se lembrava do meu Nome. Quantas vezes foram assim. Seus traumas, 
suas fobias, suas carências, suas perdas; seus desvios, complexos, conflitos, vícios, 
acidentes, enfermidades mortais e todo fato pertencente à sua existência não 
destruíram sua vida porque eu não deixei.
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A sobrecarga de sua fase adulta produziu adoecimentos profundos em sua alma e 
que foram refletidos em seu organismo físico, comprometendo temporariamente 
o dinamismo de suas percepções pelo acúmulo de realidades guardadas.

Não o isento das suas falhas e dos seus erros em todas as suas trajetórias, mas 
foste encontrado arrependido, sincero e humilde com plena disposição consciente 
para melhorar sua vida. Encontrou em mim a saúde do perdão e desde então tens 
cultivado um coração perdoador para com todos os que te fizeram mal.

Em sua época atual, tem se esforçado em viver cada dia na minha presença, 
andando diante da minha face; orando, vigiando e vencendo tudo que lhe acontece 
pelo meu nome.

Quero que saiba que não me agrada nem um pouco encontrar um discípulo 
meu enfraquecendo a alegria e o prazer de viver, em razão das contingentes más 
notícias deste século. Não permita em meu nome que nada, absolutamente nada, 
tire sua vontade de viver a vida que ofereço. Eu te ressuscitei quando te disse: 
Vem para fora!

Sua geração está enferma de alma, está morrendo em delitos, está sepultando suas 
esperanças, está erguendo em sua aflição um túmulo com a lápide da desilusão. 
Ela precisa ouvir o que um dia você ouviu quando passou seus momentos de 
desengano.

Vá dizer às vidas que morreram existencialmente, que estão mortos espiritualmente, 
que Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer ouvirá minhas palavras em alta 
voz chamando em seu próprio nome: “Lázaro vem para fora!”.

32- Preocupações disfarçadas
“Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, 
tirava o que nela se lançava!”.

João 12:6
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Há muito Judas partidário da demagogia política com fachada de bondoso no 
meio dos seus irmãos brasileiros.

São muitos mascarados inescrupulosos que se vale de uma necessidade humana 
popular para ostentar uma preocupação aparente. Ocultam suas intenções ilícitas 
pela defesa pública da benfeitoria humanitária. Dizem defender a causa dos 
pobres. São ladrões da dignidade. Eles querem o dinheiro.

A corrupção se alastra nos bastidores do poder de forma imensurável. O amor ao 
dinheiro é a raiz de todos os males. O homem em sua ambição não tem limites para 
obter a realização de todos os seus intentos. Muito além de gastos com supérfluos 
nos governos de seu país está a causa degradante que denomino indecência de 
caráter.

Seus discursos estão carregados de preocupações disfarçadas. Não se deixe 
enganar pela ladainha desta gentalha de colarinho branco incorrigível. São raposas 
criminosas que furtam os cofres públicos.

Alguns líderes dentre o meu povo são verdadeiros comparsas desta desonestidade 
e tentam obter vantagem dos secretos acordos espúrios com os poderosos.

O que faz um ladrão não é a ocasião e sim a intenção. Uma vez contaminada a 
intenção pela cobiça ou avareza, ela se torna a condutora da maldade.

Judas manifestou falso cuidado com os pobres.

Ai daqueles cujas posses foram obtidas da pobreza humana.

Tire uma lição disso tudo.

Que sua administração participativa do dinheiro alheio não faça vitrine dos pobres, 
e que jamais venha a ser contaminada pela ganância dos que desviam verbas e 
acumulam bens por meio de ações fraudulentas.

Eu sou o sustento do teu ganho honesto.
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33- Os principais
“Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro; porque muitos dos judeus, por 
causa dele, voltavam crendo em Jesus”.

João 12:10-11

Eu ressuscitei Lázaro dentre os mortos.

Ele se tornou uma evidência viva da manifestação do meu poder.

Contudo, os principais sacerdotes resolveram matar a Lázaro. Tinham receio da 
quantidade de judeus que voltavam crendo em mim após constatar que de fato 
eu o ressuscitara dentre os mortos.

A mobilização resistente dos principais deteve a atenção em reduzir o número dos 
meus seguidores, buscando eliminar qualquer prova irrefutável da minha obra, 
neste caso específico, a Lázaro.

Desde aqueles dias tem sido assim.

Os principais dos seus dias pensam que podem impedir o crescimento do meu 
reino com suas elucubrações homicidas.

Alguns dos principais historiadores tendenciosos buscam e rebuscam em suas 
pesquisas de fontes nada fidedignas, informações com as quais possam formular 
um código enigmático de minha vida e que negue minha divindade.

O conjunto de conhecimento acumulado, dos principais cientistas, não consegue 
encontrar no campo limitado de suas teorias e métodos, explicações sustentáveis 
quanto à origem do universo criado pela minha Palavra de poder.

O exercício religioso em sua trajetória inconsciente e esquálida, defendida pelos 
principais religiosos do tempo presente, reflete o quanto colabora com suas 
distorções substitutivas de fé para o desvio da atenção da minha pessoa, da minha 
vida, da minha obra e da minha palavra.
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Estes são alguns dos principais que direta ou indiretamente não se contentam 
com a manifestação evidente do que sou, do que disse e do que fiz.

Estão arrogantemente interessados em ganhar destaque e atrair a projeção sobre 
eles mesmos como se estivessem com a razão e a verdade.

Eu sou a plena manifestação da vida e evidencio isso na existência de tudo e de 
todos. Seja consistente e não permita que os principais dos seus dias deliberem 
incredulidade sobre seu ser amortecendo sua fé.

Meu poder se evidenciará em ti e através de seu testemunho muitos crerão em 
meu nome.

34- O portal da humildade
“E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de 
Sião, eis que o teu Rei aí vem, montado em um filho de jumenta”.

João 12:14-15

Não suporto a arrogância íntima encoberta pela humildade simulada.

A humildade abre caminho em meu nome para a minha ação favorável.

O homem presunçoso está cada vez mais cheio de frivolidade tola. A soberba que 
domina seu ser respira o ar de superioridade. É sob a possessão desse complexo 
que ele vai se tornar um exibido de suas vaidades impermeáveis.

Ele vai evoluir para a auto-afirmação de que ele é o melhor e incomparável sobre 
qualquer um que fizer frente ao seu interesse pessoal.

Pensa que sabe tudo.

Ele não aprende.

Nunca poderá aprender enquanto estiver prisioneiro de si mesmo pelas correntes 
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desse pecado que fatalmente encontrará minha resistência. Sempre voluntarioso 
não medirá sua vontade sob nenhum aspecto e será periodicamente um peso 
esmagador dos que estiverem sob seu comando.

Ele vai emigrar para um mundo paralelo. Perderá a sensibilidade dos mortais por 
viver no seu confinado mundinho dominante, autoritário, egoísta e construtor 
de monumentos pessoais que venham exibir seu poder e seu pretensioso brilho. 
Envenenado pela ganância de seu orgulho pisará o fraco e oprimido com exigências 
inesgotáveis até cumprir o que se propôs para sua própria exaltação.

É a porta do seu inferno.

É o inferno de portas abertas para os que pensam assim.

Meu caminho é de gente humilde. A minha humildade é o exemplo do caminho 
de relacionamento. É para os simples que confiam em Deus. É para aqueles 
que reconhecem o meu reinado triunfante mesmo sabendo que montei em um 
jumentinho de carga.

O portal da humildade é a porta de entrada principal para entrar na Nova Jerusalém. 
Apenas os humildes entrarão por ela. Concedo graça a todos que possuem fé 
humilde e resistirei aos soberbos que não herdarão o reino dos céus.

Não se deixe contaminar por essa índole de celebridade banal.

Você não precisa de desvio e nem de atalho. A humildade será tua honra e abrirá 
meu caminho em tua vida.

35- Não desista de amar
“Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste 
mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim”.

João 13:1
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Olhe ao seu redor.

Percebe o que está acontecendo?

Não são as notícias dos vulcões adormecidos que entraram em erupção. Não 
me refiro ao aquecimento global. Também não estou falando do desmatamento 
acelerado das florestas e das queimadas.

São questões ambientais importantíssimas que merecem seu cuidado. Mas faço 
referência a outro tipo de temperatura. A do coração frio. A da maquinação fria. 
A do olhar gelado.

Chamo sua atenção para a realidade do esfriamento do amor. A iniqüidade se 
alastra piorando a gratificação do amor. A deformação do gênero humano reside 
no seu caráter perverso; este se alimenta continuamente da maldade desenfreada 
deste tempo.

Entretenimento de crianças é a orgia pedófila deleitada pelos monstros ocultos.

Fidelidade conjugal é a promessa que começa no altar e acaba em experiências 
infiéis com todo tipo de anomalia sexual.

Feto é produção independente de aventura irresponsável que vai ser descarregado 
como vômito clandestino no esgoto, é lixo de sangue descartável.

Droga é a alegria dos ricos que sustentam conexões do tráfico destruidor de 
famílias.

Parricídio, matricídio, infanticídio são a eliminação dos obstáculos medidos pelos 
descomedidos atos insanos das gerações assassinas e sementes apodrecidas.

A dureza de coração desencadeia atos inumanos para com as vidas desamparadas 
na velhice.

Crianças desidratadas de esperança são abandonadas pela cegueira dos poderes 
instituídos pelo suborno.  Doentes de porta de hospital não têm rosto, são números 
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estatísticos, com senhas invisíveis que nada esperam, levados para morrer.
Enquanto isso muitos estão construindo mansões, acumulando riquezas ilícitas, 
usando o poder em favor domiciliar, legislando em causa própria, enriquecendo 
sistemas iníquos, favorecendo a injustiça e ocupando terras e mais terras.

Quando chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, declarei meu amor 
incansável pelos que Ele me deu ainda quando estavam no mundo. Amei-os “até 
ao fim”.

Desafio você a seguir meu exemplo não desistindo de amar e lutar pelos que 
estão no mundo até o fim de seus dias. Não deixe seu amor esfriar pela influência 
decadente da iniqüidade. Não venda sua consciência profética, não te furte de 
fazer o bem e não deforme a missão que te confiei.

Eu venci o mundo.

E amei os que estavam no mundo até ao fim.

Eu te dou o meu amor piedoso e vitorioso.

36- O amanhecer de uma lição
“Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois”.

João 13:7

O hoje te pertence me conhecer e o dia de amanhã me compete trazer os meus 
cuidados sobre sua vida.

Desde que iniciei uma obra em seu ser vejo como é constante dentro de você a 
tendência de se entregar às inquietações.

Digo a você o que disse a Pedro: “O que eu faço não o sabes agora; compreendê-
lo-ás depois”.

Cada dia de sua vida é uma experiência que proporciono.
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Cada desafio que entrego; cada cuidado que acrescento; cada lágrima que enxugo; 
cada sorriso que se abre; cada teste que te submeto; cada dificuldade que te 
permito faz parte do aprendizado de fé para comigo em sua história, desconhecida 
por sua confiança, mas garantida pelo meu conhecimento.

Não ofereço um discipulado descoberto e sim um caminho aberto, proporcional 
ao conhecimento que dou de mim mesmo pela minha Palavra.

Isso é suficiente para que sua fé seja dinâmica na perspectiva do dia que se chama 
hoje. É necessário que eu transforme dia a dia sua vida, no curso de sua obediência 
atual, para que assimile com entendimento a lição do amanhã.

Discípulo meu não aprende por antecipações ou previsões ansiosas, mas por 
conclusões pessoais, tiradas a meu respeito durante as lições de vida ilustradas 
pelo meu exemplo.

Eu sei que o seu agora não está tão nítido como você gostaria que estivesse, 
mas está exatamente no ponto de continuidade daquilo que pretendo e que será 
compreendido no dia de amanhã.

Meu amanhã pode estar próximo e pode estar distante - isso não te importa. O 
que de fato importa, é saber que o amanhecer de uma lição trará sempre outra, 
para formação de um caráter firme e bonito que glorificará meu nome.

Você está aprendendo a me conhecer e a crescer em fé na Palavra que te chama 
à obediência.

Tenha certeza de uma coisa.

Vou surpreender com meu amor, com minha graça e com minha presença em sua 
vida, cada vez que viver seu dia a dia incompreendido com submissão à minha 
vontade, pleno da consciência de que Eu sou aquele que reservou a compreensão 
do que faço para o momento apropriado.
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37- Exemplo de conduta
“Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também”.

João 13:15

Eu sou o Mestre e o Senhor.

Tudo que está fora do meu ensino é produto de homens e está descartado de 
minha aprovação. Tudo que exemplifiquei com minha vida e não é obedecido e 
sim distorcido trará grande atraso sobre quem o fizer.

Você vive a era dos estereótipos modelos exaltados entre os homens. Como isso 
me envergonha! O que não deveria ser entre irmãos vai se tornando comum e 
leviano.

As manifestações de comportamentos e relacionamentos ganham influência de 
imitação estimulada pelos ensinamentos de homens que vivem longe do meu 
exemplo de vida. São portadores de uma credencial de referência de si mesmos 
para os neófitos que se especializam em ensinos enganosos que não me honram, 
mas que glorificam os seus falsos mestres.

Usam e abusam do meu nome e não me reconhecem como Senhor. Fazem longas 
orações em meu nome, mas a obediência está longe de mim. Realizam campanhas 
de todo tipo para atender aos seus próprios interesses e não os do meu reino.

Eu dei exemplo de amor e encontro a prática do repugnante ódio da inveja.

Eu dei exemplo de santidade e o que presencio é caráter promíscuo.

Eu dei exemplo de união e o que vejo é a traição entre irmãos da mesma fé.

Eu dei exemplo de acolhimento e o racismo ainda é uma doença existente.

Eu dei exemplo de vida simples e não há limite para a sórdida ganância.

Eu dei exemplo de desprendimento e o apego ao dinheiro é incontestável.
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Eu dei exemplo de graça e a falta de perdão permanece com muita hipocrisia.

Eu dei exemplo de busca pelo perdido enquanto o perdido continua perdido.

Eu dei exemplo de verdade e a mentira é usada para manter a aparência.

Mas, também, tenho visto em meio a tanta gente cega, insensata e hipócrita, os 
verdadeiros discípulos que vivem o meu exemplo e do meu exemplo. Como isso 
me contenta! Os que guardam os meus ensinamentos são os que me amam e me 
honram.

Não reivindique de sua vida ser referência sobre ninguém. Torna-te padrão pelo 
meu exemplo de vida e assim estará fazendo a coisa certa.

38- Versão atualizada
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também 
vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns 
aos outros”.

João 13:34-35

Sua vida deve ser atualizada pela minha Vida.

Eu sou novidade de Vida. Viver a vida é viver o novo em experiência com meu 
amor. Meu novo mandamento é amar como eu amei.

Não deixei nenhuma dúvida de como viver meu amor na perspectiva do novo.

Você viu em algum momento de minha trajetória, eu negar o presente na vida de 
quem desejou esquecer o passado? Eu amei cada pessoa que buscou uma nova 
história no meu amor que perdoa.

Você verificou que em nenhum momento eu me deixei levar pelas tradições dos 
homens adormecidos em seus próprios mandamentos e que resistiam às mudanças 
de um novo tempo? Eu amei com meu livramento cada alma prisioneira que me 
buscou, contrariando as exigências de um sistema caduco e inútil com uma ação 
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nova e transformadora.

Você constatou que em nenhum momento eu aceitei falsas interpretações das 
Escrituras que mantinham o povo subjugado a uma idéia legalista acerca de Deus 
e sua vontade? Eu amei com a palavra da verdade cada ser humano cativo da 
mentira do diabo e da religiosidade fanática daquele tempo.

Amar como eu amei é dar vida nova em meu nome para aqueles que não desejam 
viver sob a sombra do passado.

Amar como eu amei é livrar em meu nome cada ser humano que foi feito refém de 
uma interpretação deformada das Escrituras, que é mantido em celas espirituais 
e existenciais, abrindo seu entendimento para uma consciência transformadora 
pela aplicação verdadeira da minha Palavra.

A realidade por mim enfrentada na era messiânica não está muito distante de 
sua época. Tem muita gente amando muito mais os sistemas religiosos com suas 
regras defasadas do que amando os mandamentos da minha Palavra e as vidas 
humanas conforme eu amei.

Quero em tua vida uma versão atualizada do meu amor.

Como? É simples. Muitíssimo simples.

Não fale para as pessoas do meu amor como muitos fazem, defendendo-o no 
passado e negligenciando sua prática na atualidade.

Ame com sua obediência o meu mandamento de amor. Todo aquele que me amar 
guardará o meu mandamento cultivando o amor no dia que se chama hoje. Apenas 
ame em meu nome. Todo dia. Em qualquer situação. Em todo lugar. Qualquer 
pessoa. Não ame conforme a religião ou como pensa a vontade humana, nem 
segundo a conveniência ideológica, ame como eu amei.
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39- O agora e o mais tarde
“Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me 
podes seguir agora; mais tarde, porém, me seguirás”.

João 13:36

Durante todo tempo que os meus discípulos estiveram comigo, sempre regulei 
o treinamento das tarefas confiadas pelo reino de Deus na medida em que 
assimilavam minhas Palavras.

O trabalho que lhes oferecia era na proporção da aprendizagem. Sendo assim, 
foram exercitados, todavia, não colocados diante de uma realidade que não 
pudessem responder sem a devida aptidão.

Meu grupo de discípulos foi heterogêneo.

Cada qual com formação cultural e social peculiar.

Não eram similares e sim diferentes.

Com talentos por desenvolver e atributos particulares a serem moldados, sempre 
direcionei minha atenção para a questão mais relevante do ser: o caráter. Para 
andar comigo e trabalhar no meu reino é necessário ter especialidade de caráter. 
A boa índole que desenvolvo na vida dos meus instrumentos usados deve ser 
conhecida não por dons espirituais e sim pelos frutos de uma vida íntegra.

Pedro na ocasião questionava porque não podia naquela hora me seguir e 
afirmava estar pronto para dar sua própria vida por mim. Foi levado em conta seu 
despreparo e colocado no devido tempo na consciência a sua precipitada maneira 
de querer fazer as coisas. Seguir-me envolve muito mais que vontade emocional. 
É necessário ter caráter determinado e vontade de fazer minha vontade.

São incontáveis as declarações de amor que ouço e são muitas as pessoas que 
fazem uso das palavras: “Por ti darei a própria vida”. Quantos e quantos não estão 
prontos. À semelhança de Pedro querem o agora e respondo o mesmo: “mais 
tarde”.
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Tenho aperfeiçoado seu caráter a cada passo que obedece a minha Palavra e 
segue meu exemplo de vida. É assim que deve prosseguir e zelar para que as vidas 
que te foram confiadas com potencial de liderança sejam conscientizadas “agora” 
para que “mais tarde” não sejam expostas pela imaturidade do ânimo instável 
com desvio de conduta.

Dei a Pedro um caráter santo e compromisso sólido com o meu Evangelho. Fiz 
dele um líder estável e aumentei a faculdade de suas percepções. Estou agora 
efetuando em sua vida firmeza de caráter em todos os aspectos segundo o meu 
ensino, para que mais tarde não venha a me negar e sim confessar com ousadia 
que tu és meu.

40- Turbulências
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim”
.

João 14:1

O mundo todo está apreensivo.

Os poderes estão sendo abalados.

Não existe estabilidade fora de mim.

As infinitas tentativas de se tentar preservar o equilíbrio do planeta com domínio 
humano se frustram ante a fragilidade do homem imprevisível e fora de si. A 
angústia está no ar e o semblante sombrio da população mundial foi retocado por 
aparentes verdades.

De que vale o otimismo na metodologia humana sem fé na minha Palavra? De que 
serve a estatística previsível sem engajamento submisso à minha vontade? De 
que forma pode ajudar a informação chocante sem consciência do meu temor? E 
como esperar uma mudança com grandes retornos sem o pleno reconhecimento 
do erro?

A Terra entrou em déficit.
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Os esforços avançados da ciência e da astrofísica, na perspectiva de desenvolverem 
projetos de habitação lunar e planetária, convergem para uma esperança biológica 
ínfima se comparada com o que preparei para aquele que creu.

O excesso do homem indolente desencadeou um processo de perdas significativas 
em todos os aspectos da vida.

As desordens irreparáveis causadas pelo homem desobrigado das suas 
responsabilidades estão aceleradas e dão como previsíveis os seus estragos.

Ele está destruído dentro dele.

Ele está minando tudo que se encontra ao seu redor.

Ele é mais que uma bomba-humana, é a fórmula da maldade, é a química letal em 
sua essência inevitável.

Não se turbe. Crede em mim. Eu sou Aquele que faz morada na vida em escombros. 
E a habitação que ofereço é mais que um lugar. É a recepção do que foi preparado 
para ser habitável pela plenitude da vida.

Eu tenho novo céu e nova terra.

Vá dizer ao morador da Terra esgotada, que busca salvar o planeta, que seu estado 
interior em ruína precisa também se tornar morada da minha presença, e assim 
ele poderá acreditar que o fim da Terra é o início de um Novo Mundo criado pela 
minha redenção.

Eis que venho sem demora e comigo, tudo novo.

41- O fruto limpo do amor
“Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que 
produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”.

João 15:2-3
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Eu sei quem são aqueles que me amam de verdade.

Eu os conheço pela obediência à minha Palavra.

Garanto a você que são incontáveis os que me seguem fielmente espalhados pela 
terra. Eles permanecem em mim e sabem que sem mim nada podem fazer. Não 
são ramos secos. São vidas interligadas à minha pelo amor. Podadas no dia a dia 
em suas intenções e ações.

Eu vejo aqueles que não me amam de verdade.

Eu os conheço pela desobediência à minha Palavra.

Asseguro a você que são inúmeros os que não me seguem fielmente espalhados 
na minha igreja. Eles permanecem neles mesmos e desconhecem o significado do 
fruto. São ramos secos. São vidas desconectadas da minha pelo desamor. Sujas 
em suas intenções e ações.

Quem permanecer em mim e na minha Palavra pedirá o que quiser para fazer a 
minha vontade e será feito com fruto da obediência. Meu fruto gerado na vida 
que me obedece, que permanece em mim, que me segue e não faz absolutamente 
nada fora de mim; é fruto limpo, produtivo, multiplicativo; é fruto que legitima o 
caráter de discípulo, é fruto do amor e é o amor que frutifica.

Show coreográfico não é fruto, pregação aplaudida em congresso não é fruto, 
programa de televisão também não. Produção musical e literária não são frutos. 
Curso de mestrado e doutorado não são frutos. Meu fruto não nasce desses meios, 
são gerados pelos canais dos meus discípulos interligados e conectados na Videira 
que se servem desses meios. Qualquer atividade ou verbalização fora de mim por 
mais convincente que possa parecer não se dará fruto. Fruto não é o seu meio e 
sim a presença da minha vida em amor no teu coração.

Os perdidos do dia que se chama hoje conhecem toda esta produtividade verbal 
e visual, mas pouco sabe o que é fruto do meu amor, o fruto de arrependimento, 
o fruto que nasce da vida salva por mim; sabe por quê? Porque o fruto limpo do 
amor não está presente na vida de quem se torna conhecido usando o meu 
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nome, e sim em quem torna conhecido o meu nome pelo fruto gerado por mim 
em sua própria vida, segundo a minha Palavra que limpa e produz para dar mais 
fruto ainda.

Quero você limpo pela minha Palavra.

Quero fruto no teu caráter.

Quero fruto na tua vida.

Quero fruto no teu ministério.

Quero fruto no teu relacionamento.

Quero fruto na existência de sua história para este tempo em meia à sua geração. 
Quero o fruto que honra a minha Palavra, quero o fruto que faz conhecido o 
meu Nome, quero o fruto que evidencia o meu Evangelho. Quero o fruto do meu 
Espírito em você.

42- Meus amigos, seus amigos
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 
Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando”.

João 15:13-14

É bom ser amigo. É importante ter amigos.

Tenho acompanhado seu desapontamento nas amizades que fizeste buscando 
encontrar amigos de verdade. Você já se machucou o suficiente para aprender 
algumas lições. Foste muito ingênuo em não poucas ocasiões. Tem faltado critério 
nas suas escolhas.

Deixaste se abater por palavras desagradáveis que revelaram o caráter dos que 
julgaste ser confiáveis e descobriste suas verdadeiras intenções. Perdeste o apoio 
dos que te acompanharam no momento que mais precisava.
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Sei que doeu. Os juízos temerários descarregados sobre sua pessoa por aqueles 
de quem você mais aguardou suporte foram frustrantes. Os que diziam acreditar 
em sua pessoa e no seu trabalho desapareceram sem deixar vestígios sob o clima 
do silêncio inexplicável.

Não é sem razão sua tristeza ao olhar o cenário da fraternidade dos seus dias e 
constatar o testemunho da inimizade entre irmãos por questões tão carnais. Por 
disputas tão medíocres e concorrências tão torpes.

Sei do seu desejo de encontrar amigos de fato. Por isso te digo que também 
procuro amigos de verdade. Amigos da verdade. Amigos que sejam capazes de se 
dar em amor.

Quero te dizer onde você não encontrará amigos e o critério é: “Vós sois meus 
amigos, se fazeis o que eu vos mando”. Meus amigos serão seus amigos. Aqueles 
que não guardam a minha Palavra e não ama ao outro como eu amei não são 
meus amigos e não serão bons amigos para você. Se não me amam, não se amam; 
não são fiéis a mim, não são meus amigos e não dão bons amigos.

Cuidado com as falsas amizades!

Atente para aqueles que julgam sem conhecer, falam sem ouvir, condenam sem 
defesa; que ofendem sem resistência, que concluem pelo que ouvem e que julgam 
impiedosamente.

Descarte aqueles que são oportunistas do erro alheio. São interesseiros e não 
interessados. São gananciosos pelo poder, arranham vidas e fazem muitos ruídos. 
Que prometem e não cumprem.  São desleais, covardes, mentirosos, arrogantes 
e bajuladores. Estes jamais serão meus amigos e nunca poderão ser bons amigos 
uma vez que não são amigos nem dos seus próprios amigos, são falsos. Eles vivem 
e fazem ambientes hostis por viverem perdidos nos vícios da traição e rivalidade 
entre eles mesmos. São covas profundas e poços vazios.

O verdadeiro amigo é fiel e honra minha Palavra pela obediência. Você encontrará 
seus verdadeiros amigos no meio daqueles que são meus amigos em Espírito e 
em verdade.
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43- Convertidos e invertidos
“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo”.

João 16:8

O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado porque é o Espírito da 
verdade. Não fala de si mesmo e sim de tudo que tenho anunciado pela minha 
Palavra a todas as gerações.  Ele me glorifica recebendo do que é meu e anunciando 
o que vem exclusivamente da minha parte.

Sua obra é convencer o mundo do seu pecado para que o pecador perdido venha 
a mim pelo conhecimento da verdade, e creia, e seja salvo. Eu sou a verdade. Fora 
de mim não há salvação. Eu sou o Salvador do mundo.

Está faltando convicção de verdade na vida daqueles que me chamam de Senhor, 
Senhor, e não fazem a minha o que mando.

Os convertidos de fato e de verdade são os que crêem em mim de todo coração e 
andam no Espírito Santo. O convertido que anda no Espírito Santo é convencido de 
ser um portador da própria natureza pecaminosa. É ter convicção de pecado, pelo 
convencimento do Espírito Santo, como transgressor dos meus mandamentos e 
da minha santidade. É ter consciência que fora de mim não existe libertação para 
a escravidão da maldade humana. E, mais: uma vez convencido e salvo por crer 
em mim, não entra em juízo porque passou da morte para a vida.

Os invertidos já não são assim. Eles dizem crer em mim, mas o coração não está 
na minha Palavra. Falam do meu Espírito como se estivessem sob sua ação e 
influência. A permanência no pecado e a continuidade na escravidão da maldade 
confirmam toda falácia dos invertidos. Não são portadores dos meus ensinamentos 
e nem seguidores dos meus exemplos; são impostores que encobrem seus erros 
com linguagem cristã aparentemente convincente. Eles estão convencidos por 
eles mesmos que são verdadeiros, mas não são.

Você vive em uma época ecopática, em que os invertidos parecem estar 
convertidos. Os invertidos são ecopáticos. Sofrem de ecopatia, repetem atos e 
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palavras sem a influência do meu Espírito. Quem ouve a mentira não é da verdade, 
quem não é da verdade não me conhece porque Eu sou a verdade.

Resista à inversão dos meus valores defendida pelos invertidos. Seja um defensor, 
não da sua verdade, e sim da minha verdade, pois o meu Espírito confirmará 
minha Palavra na vida dos meus convertidos.

44- Está consumado
“Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o 
espírito”.

João 19:30

Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.

Entreguei minha vida por amor com sacrifício de sangue pelo pecado do homem 
perdido.

Realizei plenamente a obra de salvação. Está consumado!

Meu Sangue derramado na Cruz do Calvário é suficiente e eficiente para salvar 
todo aquele que crer em mim como Salvador.

Eu venci o mundo.

Eu derrotei na cruz os principados e potestades expondo-os ao desprezo.

Eu venci a morte ressuscitando ao terceiro dia.

Não existe nada a ser acrescentado ao que já foi feito.

Não existe continuidade para o que já foi realizado.

Não existe necessidade nenhuma de ajuda de mediadores.

Não existe exigência alguma de ajuste penitencial.
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Não existe alcance benéfico no uso de objetos místicos ilustrativos.

Não existe acordo, negócio e muito menos comércio para salvação.

Não existiu, não existe e jamais existirá outro nome pelo qual o homem possa ser 
salvo.

Eu sou o único nome pelo qual importa que o homem receba o perdão, a libertação 
e a purificação dos seus pecados e tenha a vida eterna.

Esta é a mensagem da Cruz: “Está consumado!”.

O homem perdido, equivocado e endividado em sua fé, é um iludido e enganado 
pelo consumo religioso. Não quero um consumidor religioso e sim um pecador 
arrependido do seu pecado que acredita que toda dívida do pecado foi paga pelo 
meu Sangue precioso, poderoso e vitorioso.

Esta é a mensagem da cruz que te encarrego de dizer no seu novo começo, neste 
novo tempo e para sua geração: “Está consumado!”.

45- Tu me amas?
“Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por 
ele lhe ter dito, pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, 
tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas”.

 
João 21:17

Eu lhe dei o meu amor. Com amor eterno te amei. Eu Sou o teu primeiro amor. 
Sou único, exclusivo e inédito.

Eu quero o teu amor obediente.

Faço a você a mesma pergunta que fiz a Pedro: “Tu me amas?”

Então, guarde a minha Palavra e os meus mandamentos. Ande nos meus caminhos. 
Faça a minha vontade. Ouça a minha voz. Siga o meu exemplo. Alimente-se da 
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minha Palavra todo dia e em todo momento. Não se afaste dela em nenhum 
instante.

Ame sua esposa e seus filhos. Ame seus amigos e inimigos. Ame o teu próximo 
como a ti mesmo. Faça amigos. Encontre seus amigos nos que são meus amigos, 
não os abandone, não os esqueça.

Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide do rebanho que lhe confiei segundo minha 
Palavra. Ofereça alimento puro em prato limpo para o meu povo. Minha Palavra 
é pura e todo aquele que quiser pregá-la deverá ser um instrumento de coração 
limpo.

Pregue o meu Evangelho com fidelidade. Não altere seu conteúdo, não faça 
acréscimos ou subtrações; não o negocie, não o defraude, não o deforme, não o 
adultere.

Seja ético em sua conduta, íntegro em suas intenções, reto em seus caminhos, 
honesto em seus negócios, verdadeiro nos seus compromissos. Afaste sua vida 
da impureza. Fique longe da mentira. Fuja da arrogância. Não seja cúmplice de 
transações, tramas, conchavos, conluios e traições entre irmãos da fé. Não venda 
sua consciência profética e não prostitua sua vocação pastoral.

Ore, vigie e vença em meu nome; pelo poder do meu sangue, da minha Palavra e 
do meu Espírito a luta contra a maldade travada no teu coração.

Na deixe a perversão do mundo te vencer, mas vença o mal deste século pela 
prática do bem.

Não temas o inimigo do inferno. Eu vim para destruir as obras da carne, as obras 
da lei, as obras mortas, as obras das trevas e as obras do Diabo. Eu te dou a vitória 
em Meu Nome sobre toda ação, acusação, tentação, opressão e possessão do 
inimigo do inferno.

Seja cheio do Espírito e dos seus frutos, exercite seus dons espirituais e seja rico 
de boas o bras.
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Quanto a ti pergunto: “Tu me amas?”

Então, “Segue-me”.

 


