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* * *

Se você deseja ter paz e descanso na presença 
de Deus, nós o convidamos a receber Seu 
Filho, Jesus, em seu coração. Jesus diz: “Vinde 
a mim, todos que estão cansados   e oprimidos, 
e eu aliviarei vocês” (Mateus 11:28). Convide 
Jesus para entrar no seu coração e na sua vida 
simplesmente fazendo a seguinte oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer por mim 
para que eu pudesse ter a vida eterna. Por 
favor, perdoe-me por todas as coisas erradas e 
desamorosas que já fiz. Entre no meu coração, 
dê-me a dádiva da vida eterna e ajude-me a 
conhecer o Seu amor e paz. Obrigado por ouvir e 
atender a esta oração e por estar sempre comigo, a 
partir deste momento. Amém.
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Você gostaria de ter a certeza de que, 
mesmo em uma situação perigosa, 
nenhum mal lhe aconteceria? Essa 

paz de espírito parece fora da realidade ou 
improvável nos dias de hoje? A boa notícia é 
que essa proteção e paz existem, mesmo neste 
mundo conturbado e atribulado.

Você pode encontrar segurança e serenidade 
mesmo no meio da confusão, quando os 
proverbiais ventos do medo sopram sobre você 
e parece que a preocupação o levará como uma 
correnteza. Pode ter segurança e serenidade 
porque Eu, Jesus Cristo, o Senhor do 
universo, sou a fonte da verdadeira paz. Você 
pode confiar em Mim no meio de qualquer 
tempestade, catástrofe, tragédia ou doença que 
ameace ferir você ou aqueles que você ama.

Eu vim à Terra há mais de dois mil anos com 
a missão de dar às pessoas paz e fé duradouras, 
e é o que lhe ofereço neste momento. Eu zelo 
por você como um pai faria com seu filho 
único e cuido de cada detalhe da sua vida. 

Estou aqui para ajudar você e lhe dar fé, forças, 
calma e consolo durante as dificuldades.

Você sentirá uma paz maravilhosa e 
sobrenatural quando clamar a Mim. Se orar 
sinceramente, Eu lhe darei paz de espírito e o 
envolverei com o Meu amor. Eu o protegerei e 
cuidarei de você.

Não apenas o protegerei na situação atual, mas 
também o orientarei em todas as experiências, 
provações e evolução pessoal durante a sua 
jornada nesta vida. Vou segurar a sua mão 
e guiá-lo nos caminhos da verdade. Vou 
responder às suas perguntas e ajudar com os 
seus problemas.

O Meu amor garantirá que você tenha uma 
passagem abençoada pela vida — por todos 
os altos e baixos e reviravoltas — até o dia em 
que vier para junto de Mim, quando então 
viveremos para sempre no Meu reino celestial 
de paz, amor e felicidade.
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