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Eu cuidarei de você não importa o que aconteça. Por 
mais densas que sejam as trevas, a Minha luz brilhará. 
Nem a morte pode mais tocá-lo, pois quando esta vida 
terminar, Eu o levarei para o Meu refúgio onde você 
terá descanso e viverá em paz e amor para sempre!

* * *

Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você 
e Se tornar uma parte muito real da sua vida aqui e 
agora e por toda a eternidade. Ele está à porta do seu 
coração, esperando que você abra a porta e O convide 
para entrar na sua vida. (Ver Apocalipse 3:20.)

Você pode fazer isso orando com sinceridade:

Jesus, por favor, perdoe todos os meus pecados. Eu acredito 
que Você morreu por mim. Abro a porta do meu coração e 
convido Você a entrar na minha vida. Por favor, encha-me 
com o Seu amor e o Seu Espírito Santo. Ajude-me a  
conhecê-lO e guie-me no caminho da verdade. Amém.
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Eu vejo a tristeza e a dor, o sofrimento e o coração 
pesado. Sinto o abatimento que imobiliza e a 
 apatia daqueles que não têm esperança e alegria. 

Vejo os fracos e cansados   que lutam contra a ansiedade 
e o medo do futuro. Vejo aqueles que perderam a paz 
de espírito e não veem uma saída. Eu vejo a dor cau-
sada pela injustiça fruto da desumanidade do homem 
para com seu semelhante.

Eu ouço aqueles que se perguntam qual a razão de 
tudo isso. Por que o ódio e a dor? Eu ouço aqueles que 
indagam se é possível encontrar paz.

Meu coração sofre e deseja consolá-lo, aliviar a sua dor 
e enxugar suas lágrimas. Eu ouço os clamores do seu 
coração e desejo lhe dar alívio. Não precisa ter medo, 
pois estou aqui de braços abertos para lhe trazer paz! 
Se estender a mão agora, Eu o conduzirei através da 
escuridão que o envolve e o levarei para a luz.

Eu não lhe ofereço uma opção unilateral, um acordo 
falho ou promessas vazias. Eu lhe ofereço uma paz 
que ninguém pode tirar de você, que nenhum ladrão 
pode roubar e que nenhuma bomba ou bala podem 
estilhaçar. Eu ofereço fé no lugar do medo, esperança 
no lugar da dúvida, alegria no lugar da tristeza e paz no 
meio de cada tempestade que venha a enfrentar.

Eu ofereço a você um amor que nunca irá falhar e uma 
paz sem limites. Meu amor e paz são para o momento 
e por toda a eternidade. Mesmo que você esteja 
cercado por tumultos e contendas, pode ter essa paz 
em seu coração neste momento.

Eu posso proteger você do perigo e ser uma luz na 
escuridão que o cerca. Você pode falar Comigo a 
qualquer hora, em qualquer lugar, não importam suas 
circunstâncias, e Eu atenderei. Falarei ao seu coração 
e o guiarei através das tempestades da vida. Eu serei 
o seu consolo e lhe darei paz. Você só precisa abrir o 
coração e Me deixar entrar.

O Meu amor vence até a morte. Se você Me pedir, lhe 
darei o presente da vida eterna: a promessa de uma 
vida além desta, cheia de amor e paz, onde não haverá 
guerra, dor ou sofrimento.

Eu sempre estarei com você, em todas as dificuldades 
e adversidades. Por mais sombrias que sejam as 
situações, Eu sempre estarei lá para ajudá-lo a superar. 
Estou sempre presente, sempre pronto a responder, a 
orientar, a consolar e a encorajar. Eu sou mais chegado 
que um amigo.

Mesmo no meio de problemas e turbulências, você não 
precisa mais temer. Se tem o Meu amor no coração, 
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