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Introdução
Ser mulher no mundo de hoje é complicado. É um desafio. Sempre foi, mas está 

ficando mais difícil!

As mulheres hoje representam uma grande parte da força de trabalho e são 

responsáveis por um percentual maior do rendimento familiar do que em 

outros tempos. No mundo todo, cada vez mais mulheres ocupam cargos de 

liderança, tanto no setor público quanto no privado. Ao mesmo tempo, espera-

se que continuem cumprindo suas funções tradicionais para com a família e a 

comunidade, as quais se tornaram muito mais exigentes que em tempos passados. 

É crescente o número de mulheres com a responsabilidade de criar os filhos 

sozinhas. No geral, a expectativa para as mulheres hoje é muito maior que na 

geração passada. O que fazer para suportar a pressão? A quem recorrer? Quem 

realmente entende?

Existe alguém que sempre entende, está sempre a postos e é capaz de ajudar: 

Jesus. Ele não está distante, lá no Céu, mas sempre ao seu lado. Deseja ser seu 

conselheiro, confidente e melhor amigo. Quer ser o ombro no qual você possa 

chorar e o companheiro para você desabafar. Acima de tudo, Ele quer também 

amar e incentivá-la a superar todos os desafios e lhe dar soluções práticas e viáveis 

para os seus problemas. Basta conversar com Ele e escutar o que tem a dizer.
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As mensagens neste livro, dadas por Jesus, tratam do dia-a-dia da mulher. 

Existem muitas mais na fonte da qual estas foram extraídas! Jesus quer criar uma 

conexão pessoal com você para poder lhe dar respostas exatas e personalizadas 

para cada pergunta que Lhe fizer e problema que enfrentar. Você também pode 

ouvir Jesus diretamente. Ele fala com quem acredita, pede sinceramente para Ele 

falar e aceita por fé que aquilo que “ouve” no seu íntimo é verdadeiramente a voz 

dEle.

Abra o coração para Jesus e receba as Suas amorosas e vivificantes Palavras. Você 

sentirá uma felicidade inédita e estará mais bem preparada para cada desafio!
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Meu

por 
amor especial 

você
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Por que a amo?
Eu amo você, querida! Eu a amava antes, amo hoje e sempre amarei. 

Como é o amor que tenho por você? Incondicional, completo e eterno. Eu a amo 

como um pai ama a filha e um marido, a esposa. Eu a amo com ternura e paixão. 

Eu a amo com um amor perfeito.

Sabe por que a amo? Porque você Me pertence. Eu a amo porque você Me ama. 

Eu a amo porque a acho linda. Eu a amo porque você é parte de Mim. 

Quando a amo? Quando você está extasiada e quando se sente profundamente 

angustiada. Eu a amo quando consegue cumprir suas metas e quando acha que 

falhou. Eu a amo quando faz o que é certo e também quando comete erros. Eu a 

amo quando sente vontade de desistir e quando agüenta firme.

Sabe quanto esse amor vai durar? — Para todo o sempre!
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Minha flor
Você é a Minha flor, que tenho observado e guardado desde 

que era uma sementinha. Eu a tenho regado e tenho zelado 

por você. Acompanho-a todos os dias da sua vida, cuidando 

de você, suprindo suas necessidades e ajudando-a nos 

momentos difíceis, quando o solo fica seco, o sol quente, ou 

as pessoas pisam em suas delicadas pétalas e folhas.

Amo a cor das suas pétalas e como reluzem com o orvalho 

do Meu amor que cai sobre elas. Fico feliz quando se abre 

em flor para absorver o sol do Meu amor e o calor do Meu 

Espírito. Continue encharcando-se com a água da Minha 

Palavra, para ter folhas verdinhas e saudáveis. Esteja 

sempre receptiva à luz e ao calor do Meu sol, não deixe de 

absorvê-lo para que suas cores e aromas levem ânimo aos 

outros.

Alegro-Me sobremaneira quando você emana essa doce 

fragrância que tanta felicidade transmite, alegrando as 

pessoas e enlevando seus espíritos. Minha florzinha, você 

tem tanto para dar!
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Íntimo e pessoal
Você é especial, não apenas um número ou apenas alguém na multidão. É especial 

para Mim! Conheço todos os seus pensamentos. Eu a conheço pessoalmente e, 

neste momento, estou falando com você. Sempre que quiser Me ouvir, peça-Me 

para falar com você — quando estiver animada, desanimada, ou só precisar de 

companhia. Gosto de conversar com você sobre qualquer assunto, sobre o que 

você quiser.

Pode Me consultar a qualquer momento, não importa onde você esteja. Não precisa 

se preocupar que Eu possa estar ocupado demais ou não queira a sua companhia, 

pois adoro ficar com você. Quero muito que tenhamos mais momentos juntos. 

Sempre que você parar para dedicar um tempinho a Mim, Eu resolverei as coisas. Se 

desse, Eu ficaria neste cantinho sossegado com você dia e noite para sempre!
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Não precisa esconder
Você fica com vergonha de algumas coisas que guarda no íntimo, mas vejo tudo e 

a amo assim mesmo. Vejo que tem um bom coração, o que você pode vir a ser e o 

que já está se tornando pelo fato de Me amar. Não se considere indigna de Mim. 

Não se envergonhe nem se esconda, pois vejo tudo e a amo do mesmo jeito. 

O Meu Espírito traz amor e cura quando a dor é forte. Traz aceitação ao rejeitado 

e vida ao desesperado. 

Conheço o seu íntimo e sei qual é o problema, mas até mesmo nisso vejo 

qualidades. Você Me ama e ama os outros; para Mim é o que vale. 

Acredite que a amo. Valorize esse amor mesmo sem entender como é possível. 

Adoro amá-la porque sei que precisa muito de Mim. No fundo, você deseja 

ardentemente que Eu cure seu coração ferido, o que a faz ainda mais preciosa 

para Mim. 
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Amor eterno
(Para uma mulher que aceitara Jesus como Salvador havia 

pouco tempo.) Quando você Me convidou para viver no 

seu coração e disse desejar que Eu participe da sua vida, 

começamos um relacionamento muito especial.

Entrei no seu coração e na sua vida exatamente como Me 

pediu, e jamais a deixarei. Você continuará tendo problemas, 

mas poderá contar com a Minha ajuda para superá-los. 

Vai cometer erros, porém eles não vão atrapalhar o nosso 

relacionamento. Sabe por quê? Porque morri para libertá-la 

do peso das suas falhas. Fui castigado no seu lugar. 

Você recebeu o Meu perdão ao Me aceitar. Na ocasião, talvez 

nem tenha entendido direito, mas fique tranqüila, pois 

perdoei todos os seus erros, tanto os antigos como os atuais, e 

até mesmo os que cometerá no futuro.

Quanto mais perto de Mim ficar, mais poderei fazer por 

você. Não importa o que aconteça, garanto que jamais a 

desampararei. Pode ter certeza do Meu amor. Ele é eterno.
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Venha
Venha. Afaste-se um pouco da confusão, onde as distrações são tantas que se 

torna difícil ouvir a Minha voz. Venha, relaxe e coloque no chão o peso que está 

carregando. Quero lhe sussurrar palavras amorosas que vão tranqüilizar e encorajá-la.

Venha, vamos ficar a sós. Não precisa ser um local definido. Pode ser em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Você só precisa dedicar uns minutos para se 

conectar Comigo, ler a Minha Palavra e ouvir o que tenho a lhe dizer. Vou lhe 

revelar coisas que você gostaria de saber, sussurrar segredos maravilhosos aos 

seus ouvidos. Posso até lhe dizer coisas que jamais disse para ninguém. Tenho 

muitas surpresas, as quais darei a você, se vier e escutar. 

Afaste-se um pouco do seu trabalho, pare, atente à Minha voz no seu coração e 

ouvirá as palavras de amor que quero dizer especialmente para você. 
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Enfrentar 
problemas
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Válvula de segurança
O estresse afeta as pessoas de diferentes maneiras. 
Você talvez tenha uma grande capacidade de 
resistência, mas mesmo assim existe um limite. Não 
se exceda. Nada vale um esgotamento nervoso.

Quando o estresse começa a se manifestar, você 
não precisa forçosamente consultar um médico 
ou psicólogo, mas deve diminuir o seu ritmo de 
trabalho e Me consultar. 

A pressão precisa ser liberada. Posso ser a sua 
válvula de segurança, o seu escape. Deixe-Me fazer 
isso por você.

Deixe lá fora o mundo com todas suas preocupações 
e os pesos que lhe traz. Pare e relaxe. Recoste a 
cabeça nos Meus ombros e conte-Me tudo. Posso lhe 
dar soluções para os problemas que estão causando 
a pressão. Se descansar no Meu Espírito, você vai 
encontrar doce repouso e, depois de termos uma boa 
conversa, vai se sentir melhor. A vida não vai lhe 
parecer tão pesada se tiver fé que Eu vou cuidar de 
tudo.
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Malabarismo
Você, como muitas mulheres modernas, tem de fazer 
malabarismo com a carreira profissional e a vida 
familiar. Adoro vê-la desenvolver o seu potencial e 
usar todos os talentos que lhe concedi para ajudar 
os outros e se sentir realizada no seu trabalho, mas 
também lhe dei uma família, um lar, e, por isso, muitas 
vezes, você se sente dividida entre dois mundos, pois é 
difícil cuidar das duas coisas. 

A solução é bastante simples: entenda suas limitações 
e aprenda a respeitá-las. Não tente fazer mais do que 
pode na vida profissional ou na vida familiar. Você tem 
condições de fazer muito, mas não tudo. Portanto, faça 
apenas o que pode, sem se preocupar com o resto. 

Se não tiver certeza se deveria ou não se dedicar 
ao mesmo tempo à vida familiar e a uma carreira 
profissional, consulte-Me. Se Eu lhe mostrar que 
sim, pergunte-Me como equilibrar sua dedicação às 
exigências desses dois aspectos da vida. Posso lhe dar 
soluções para a situação como um todo e também para 
questões específicas, para cada momento, conforme 
surgirem as dificuldades. 
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Nossa amizade
Você não entende como é que, sendo mortal, pode ter um relacionamento Comigo. 

Afinal, sou o Senhor do Céu e da Terra.

Torno isso possível porque a amo muito! Adoro a sua companhia. Adoro lhe dar 

os Meus pensamentos, transmitir paz ao seu espírito e colocar o Meu amor no seu 

coração. Venha à Minha presença em oração para Eu poder fazer todas essas coisas. 

Conte-Me seus problemas e lhe darei segurança, orientação e soluções. Pode 

descarregar seu fardo em Mim, pois Meus ombros agüentam qualquer carga. 

Estarei atento a cada coisa que a preocupa e lidarei com cada uma delas com muito 

carinho. Seja específica para Eu poder atendê-la da mesma forma. Eu lhe darei 

tudo o que precisa e mais! O melhor de tudo é que passaremos ternos momentos 

de convívio, desfrutando da nossa amizade. 
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As vantagens de ser positiva
O que fazer quando a vida fica difícil demais, tudo parece estar 

desmoronando e você se sente impotente? Pense em Mim. Pense no amor 

que tenho por você e no Meu poder. Pense em todas as suas bênçãos e Me 

agradeça.

Comece a louvar e vai deixar o mau humor para trás! Se Me agradecer por todas 

as coisas boas da sua vida, os sentimentos negativos se dissiparão. 

Se alguma vez parecer que não há nada de bom pelo 

que Me agradecer, agradeça-Me por todo o bem que 

há de vir dessa situação, pois, se você Me ama, é o que 

inevitavelmente acontecerá. A Bíblia explica isso em 

Romanos 8:28: “Todas as coisas concorrem para o bem 

daqueles que amam a Deus”. Posso produzir um bom 

resultado de qualquer situação.

Deixe-Me transformar o seu dia difícil em um dia 

feliz. Sempre é possível encontrar algo pelo que Me 

agradecer. Louve-Me por uma coisa e geralmente isso 

a fará se lembrar de outra e mais outra. A felicidade 

é fruto de se concentrar em Mim e ter uma atitude 

positiva.
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No fim da linha?
Estou ciente dos seus muitos fardos e sei que, às vezes, acha que não agüenta 

mais. Anime-se, pois a espero, no fim da linha, para ajudá-la. Venha para os Meus 

braços. Entregue-Me todas as suas preocupações e a ajudarei a levar todas as 

suas angústias e fardos. Apenas entregue-os a Mim. Eu a amo e ajudarei em cada 

dificuldade e obstáculo. Venha para junto de Mim, segure Minha mão e confie em 

Mim.

Posso lhe dar paz quando se sentir frustrada, desanimada ou confusa, e paciência, 

quando não agüentar mais. Posso lhe dar tranqüilidade quando você estiver 

nervosa e forças quando estiver tão cansada que ache que não consegue dar mais 

um passo. Quero lhe conceder sabedoria quando você não souber o que fazer. 

Posso lhe dar tudo isso e mais, se você pedir. Estou sempre às suas ordens e o 

Meu compromisso é constante. Por que batalhar sozinha, se posso lhe dar tudo o 

que precisa?
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Mudança de vida
(Para uma mulher na menopausa:) Não há razão para temer o que está passando 

agora: a confusão, a tensão, as novas emoções, as alterações de humor e a 

perda de energia física. Essas coisas não são resultados de algum erro que 

você tenha cometido nem indicam que Meu amor por você tenha diminuído, 

mas simplesmente fazem parte dessa nova etapa da sua vida. Você passou pela 

juventude e agora procura a satisfação mais real e profunda que só Eu posso dar. 

À medida que Me conhecer melhor, se sentirá mais realizada e encontrará maior 

satisfação do que quando era jovem.

Busque-Me, quando estiver passando pelas dificuldades da meia-idade. Peça-Me 

para afastar de você os sentimentos negativos E recorra à Minha força, graça e 

compreensão. Passe mais tempo Comigo, pois isso tornará seu amor por Mim e a 

certeza do Meu amor por você cada vez mais fortes.
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 e 
relacionamentos
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A dádiva do amor
Gosto muito de ver as pessoas apaixonadas, pois criei todos os tipos de amor e 

inspiro esse sentimento entre as pessoas. Eu sou o amor e, portanto, quando as 

pessoas estão apaixonadas estão sentindo o Meu Espírito e participando da Minha 

natureza. 

Agradeça e louve-Me quando estiver junto com o homem a quem ama e se sentir 

querida e segura, pois, sem dúvida, é um presente do Meu coração para o seu. Esse 

amor que você recebe é uma manifestação do grande amor que tenho por você.

Há um tempo para tudo. Existe a hora de estar só e o momento de desfrutar 

pertinho de alguém. Para facilitar a vida, de um modo geral, concedo às pessoas a 

dádiva de poder dividir com alguém parte de suas vidas. Nessas horas, lembre-se 

que esse presente é um toque especial do Meu amor e desvelo por você.
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Aquela necessidade especial
O coração humano precisa de amor. Criei cada pessoa com o desejo de 

amar e ser amada. Criei vocês, a Minha obra-prima, à Minha imagem 

e semelhança, porque também preciso de amor. Apesar de ser o Deus 

do Universo, o criador do Céu e da Terra, uma das minhas maiores 

necessidades é amar e ser amado, razão pela qual criei você. 

Entendo seu desejo de encontrar um amor especial que atenda aos 

anseios do seu coração, aquele homem que você possa amar e que lhe 

retribua na mesma medida. Se você pedir, posso lhe dar essa pessoa 

especial, mas precisa confiar que a enviarei quando vocês dois estiverem 

preparados para isso. Talvez não seja imediatamente, mas espere com 

paciência, fique de olhos abertos e encontrará esse tesouro a Meu tempo.

Mesmo assim, por mais perfeito que seja o relacionamento de amor que 

Eu lhe der, você perceberá, com o tempo, que nenhum amor humano 

jamais preencherá aquele cantinho vazio no fundo do seu coração. Isso 

acontece porque esse espaço só pode ser preenchido por Mim. Eu o 

criei para Mim, porque quero ser o que há de mais importante na sua 

vida. Você jamais será completa sem Mim, pois assim a fiz. Eu a criei 

para ser Minha companheira e só Eu posso fazê-la verdadeiramente feliz 

para sempre! Você me deixa? 
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Três fatores-chave para o sucesso
Amor, humildade e oração resolvem todos os problemas. 

Para o amor, não faz diferença quem está certo ou errado, ele estende a mão para 

cuidar, curar e se doar. O amor gera mais amor, então quem o dá também o recebe. 

A humildade tampouco se importa em saber quem tem razão e quem está errado, 

quer apenas acertar as coisas. Procura a posição mais humilde e a partir daí 

estende a mão para ajudar. A humildade não está preocupada com suas próprias 

necessidades. 

A oração é a chave que abre os recursos sobrenaturais. Faz bem orar por si 

mesmo, mas as orações pelos outros são ainda melhores, porque demonstram amor 

e interesse pelos demais, e adoro abençoar os que amam.

Amor, humildade e oração: junte os três e terá o segredo para o sucesso em 

qualquer relacionamento. 
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O bumerangue do amor
Algo que exija retribuição não é um presente. Assim é o amor: o amor 

verdadeiro não espera reciprocidade. Você talvez ame alguém que não a 

ame. É triste, mas nem sempre razão para deixar de amar a pessoa. Talvez 

signifique que você deva partir para outra situação, ou que ele precise do 

seu amor e apoio mais do que vocês dois percebam.

O amor, às vezes, é como um bumerangue: ao ser lançado, parece que não 

voltará, mas sempre retorna ao seu lançador! 

Esta é a grande magia do amor: você sempre é recompensada quando 

ama alguém altruisticamente, ou seja, sem esperar 

retorno, abre mão da própria felicidade para que 

outra pessoa possa ser feliz, ou, abnegadamente, 

renuncia ao próprio desejo em prol de outrem. Se os 

outros não lhe retribuírem, Eu o farei. E ninguém 

ama como Eu! 

Não receie ficar sem amor para dar, porque se Me 

pedir para continuar lhe abastecendo com amor, Eu 

lhe atenderei. Tenho todo o amor que você precisa e 

um pouco mais. 
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O inalcançável “Homem Perfeito” 
Os enredos de muitos romances e filmes retratam o tão conhecido conceito 

segundo o qual para cada pessoa neste mundo existe alguém totalmente 

compatível, a sua “alma gêmea”, e que ninguém jamais se sentirá completo 

ou verdadeiramente feliz até encontrar e se casar com essa pessoa. É ótimo no 

cinema e nos livros, mas, muitas vezes, causa frustração àqueles cujo casamento 

não é um mar de rosas ou que ao menos têm com quem compartilhar sua vida. É 

lastimável. 

Eu a amo demais para brincar com a sua necessidade de amor e companhia. No 

mundo que criei, as pessoas sós não precisam ficar vagando à procura da sua 

“outra metade”. O amor não é tão complicado nem difícil. 

Quero que você encontre o amor. Embora isso não 

aconteça quando você gostaria ou nem tudo dê certo na 

primeira tentativa, confie que colocarei no seu caminho 

a pessoa que Eu quero que você ame. Se parar de ficar 

esperando o Homem Perfeito e decidir desfrutar a vida e 

a companhia dos outros, vai passar muito menos tempo 

se preocupando e muito mais tempo amando.
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A fonte do amor
Você fica se indagando se existe mesmo o homem perfeito esperando ser 

encontrado. A resposta é simples: não. Mas existe alguém que vai se encaixar 

com você muito bem. Se quiser saber onde está essa pessoa, pergunte-Me. Depois, 

comece a procurar nos lugares certos, ou seja, entre aqueles que Me amam. 

Apenas alguém que Me ame poderá lhe dar o tipo de amor que você deseja, pois o 

encontra na Minha fonte. 
Aqueles que a amam pela aparência, pelo 

seu corpo, personalidade ou talentos 

encontram esse amor na diminuta fonte 

do interesse próprio, o qual acaba logo. 

Eu sou a fonte do verdadeiro amor e da 

felicidade em qualquer relacionamento, 

pois essas dádivas fluem do Meu 

Espírito. A bênção, o amor, o consolo, 

a ajuda e a graça que dou a ajudarão a 

passar pelos períodos em que o seu amor 

ou o do seu companheiro deixa a desejar. 

O Meu amor transcende a sua capacidade 

de amar, os seus sentimentos e a ajuda 

a perdoar e continuar amando mesmo 

quando é difícil. 
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O par perfeito
Nós dois formamos o par prefeito. 

Você Me ama, Eu a amo e sempre a 

amarei. Sou a sua “alma gêmea”. Se 

existe uma metade Minha em algum 

lugar, é você. E se lhe falta algo, sou 

Eu. Mas quando estamos juntos não 

falta nada. Nós nos completamos! Eu 

a amo desde antes de o mundo ser 

formado, e o nosso amor continuará 

por muito tempo depois que este 

mundo tiver terminado. Podemos 

viver juntos para sempre em união e 

amor perfeitos. Não haverá “até que 

a morte nos separe”. Você não precisa 

procurar pelo mundo todo para Me 

encontrar, porque estou bem ao seu 

lado. Sempre estive e sempre estarei 

com você.
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Beleza 
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O Meu conceito de perfeição
Eu a criei exatamente como a quero. Para Mim, você é perfeita em tudo: as cores 

e tonalidades do seu corpo, suas curvas e tudo mais em você. Por acaso não 

ouviu falar que contei todos os seus fios de cabelo? Eu não a criei às pressas, mas 

com grande precisão. Foram nove meses até você se formar, durante os quais 

acrescentei diariamente pequenos toques até deixá-la do jeitinho que Eu queria. 

Desde o dia em que nasceu até hoje, você está sendo criada, e me orgulho ao ver 

que, a cada ano, você se torna ainda mais bela.
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Dicas de beleza
Algumas pessoas trocam as bolas: gastam 

muito tempo e energia se embelezando e 

tentando ter o corpo perfeito, e se esquecem 

do seu interior, do seu espírito lindo e 

ímpar. São tolas e míopes, pois, não demora, 

o corpo, nada mais que uma capa, deixará 

de existir, e elas terão desperdiçado todo 

esse tempo cuidando da aparência. O que 

realmente conta é o interior, a beleza de 

espírito. Eu preferiria que você dedicasse 

mais tempo às atividades que vão embelezar 

a sua alma. Além do mais, é o Meu amor que 

lhe dará perfeita satisfação e a deixará linda. 

O seu corpo é uma embalagem temporária, 

mas o seu espírito é eterno. Investir nele é 

investir na eternidade.
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Aquele trato (interior)
Nenhuma maquiagem nem roupas caras vão tornar a pessoa verdadeiramente 

linda se o seu espírito não for lindo. Muitos se preocupam com a aparência e a 

beleza exterior, mas, se forem sinceros, admitirão que, no fundo, desejam paz e 

felicidade. As pessoas se concentram tanto na imagem —como se fosse a chave 

do amor, da felicidade e do sucesso na vida—, que não procuram essas coisas 

no lugar certo, ou seja, em Mim. O segredo para ter paz e ser feliz é simples: 

basta Me conhecer, dar-Me prioridade em seu coração e vida, deixar-Me 

preenchê-la com o Meu amor e alegria, e, então, estender as mãos aos outros para 

compartilhar com eles a felicidade que lhe dou. 

Não cometa o mesmo erro que outros cometeram, Meu amor. Aprenda Comigo. 

Tenho maquiagem para a mulher interior que, em grande quantidade, certamente 

a tornará de fato atraente. Essa beleza se refletirá nos frutos do Meu Espírito 

— longanimidade, benignidade, paz, alegria e amor — e as pessoas se sentirão 

atraídas a você. Elas verão uma atitude e confiança verdadeiramente lindas e vão 

desejar ter o mesmo que você. 
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À medida que você muda...
Fico feliz em ver que você está contente consigo mesma. Foram necessários anos 

até chegar a esse ponto, mas, agora, que está um pouco mais velha, percebe que 

muitas das coisas com as quais se preocupava nem eram tão importantes.

Você começou a reconhecer os verdadeiros valores da vida, pelos quais vale a 

pena viver: amor, amizades, família, altruísmo e fé. Essas coisas nunca morrem, 

porque os bons resultados do tempo e da energia investidos se perpetuam nas 

pessoas. Portanto, continue enfatizando as coisas que realmente têm valor e 

estarei presente para ajudá-la por todo o percurso. Tenho certeza que, conforme 

se concentrar em fazer os outros felizes, você também se tornará feliz.
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De dentro para fora
Alimente o seu espírito com pensamentos 

positivos da Minha Palavra e evite os que a 

puxam para baixo, ou a deixam negativa, 

deprimida ou chateada. Peça-Me para ajudá-la 

a manter o seu espírito bem alimentado com a 

Minha Palavra, e aquecido com a luz do Meu 

amor. Passe tempo Comigo em oração para obter 

força e ajuda enquanto medita e ouve a Minha 

gentil e amorosa voz a encorajando e orientando. 

O tesouro é mais importante que o baú. As 

riquezas do seu espírito são eternas, enquanto 

que o corpo que o abriga é apenas temporário. 

Dedique tempo e energia para cuidar do tesouro 

do seu espírito, o seu eu verdadeiro.
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Seu toque sem igual
Você é muito especial para Mim, tem qualidades 

ímpares e ama de uma forma toda especial. O amor 

de uma mulher pode falar ao coração, acalmar 

preocupações e temores, consolar, aliviar a dor e 

adoçar a vida. Você possui um poder maravilhoso 

—o poder feminino—, então use-o bem e com 

sabedoria. Você pode mudar vidas para melhor 

ajudando as pessoas a conhecer o Meu eterno 

amor. 

Conforme permanecer na Minha presença, 

absorver a Minha luz e aprender mais sobre 

o grandioso amor que tenho por você, o seu 

espírito aumentará em brilho. Se quiser ter uma 

beleza estonteante agora e eternamente, apenas 

abra o coração e vida para Mim e deixe o Meu 

Espírito restaurar a sua alma. Eu faço diamantes 

de partículas de carbono e Me deleito em fazer 

resplandecer como estrelas as pessoas mais 

comuns — cada uma de uma maneira exclusiva.
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Casamento
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Receita para um casamento feliz
A vida de casado é maravilhosa! Amo o casamento! Quero ver o máximo de uniões 

felizes. 

Para um casamento ser bem-sucedido é preciso certos ingredientes:

Amor e altruísmo — um dar preferência à felicidade do outro.

Compreensão — estar disposto a ouvir um ao outro e tentar entender o ponto de 

vista da pessoa.

Paciência — a graça para sorrir e suportar as manias um do outro, quando elas 

irritam ou incomodam.

Senso de humor — saber rir dos erros e se divertirem juntos.

Humildade — a graça para engolir o orgulho e admitir um erro ou pedir 

desculpas no momento certo.

Perdão — desejo sincero de fazer vista grossa às falhas do outro, perdoar e passar 

para coisas melhores e mais importantes.

Perseverança — determinação para trabalhar duro e tornar o casamento um sucesso.

E por último, mas não menos importante, amor por Mim. Quando ambos os 

cônjuges Me amam e Me dão prioridade, adoro cumulá-los de bênçãos! 
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Fazer juntos
Posso ajudar o seu casamento a se tornar 

tudo o que você sempre sonhou e mais! Posso 

ajudá-la a ser tudo o que deseja ser para o 

amor da sua vida e mais! Tenho a visão geral, 

vejo cada necessidade e desejo, e posso suprir 

todos eles. Você apenas precisa aprender a 

recorrer aos Meus recursos inesgotáveis. 

Proverei o que vocês precisam no seu 

casamento, conforme você e seu marido 

inclinarem seus corações a Mim, orarem 

para terem amor, paciência e compreensão, 

apresentando-Me suas necessidades e 

problemas, absorvendo a Minha Palavra e 

parando para Me louvar juntos. Ajudarei 

cada um de vocês a se tornar o cônjuge 

que deseja ser. Farei seu amor crescer, se 

fortalecer e amadurecer para que não só 

sejam uma bênção um para o outro, mas 

também para muitas outras pessoas.
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A abordagem positiva
Se quiser fortalecer o relacionamento com o seu marido, 

dedique tempo para incentivá-lo. Seja um apoio. Ajude-

o a levar o fardo. Ele precisa aprender a se comunicar 

mais, a ser humilde e pedir ajuda, mas se você se 

oferecer para ajudar, já vai ser um começo.

Elogie-os nos pontos fortes dele e tente ignorar os 

defeitos. Se for difícil reconhecer seus pontos fortes, 

peça-Me para lhe mostrar quais são. Essa abordagem 

positiva vai gerar resultados muito melhores do que a 

crítica. Se Me buscar e pedir para ajudá-la a amar o seu 

marido como Eu o amo, com o Meu amor, farei você 

perceber todas as suas qualidades e não se concentrar 

nos defeitos que a incomodam. 

Vocês formam uma boa equipe, a qual seria ainda melhor 

se passassem mais tempo amando a Mim e um ao outro. 

Precisam passar tempo juntos lendo a Minha Palavra e 

conversando sobre o que lhes mostro. Isso vai aproximá-

los mais um do outro e, juntos, de Mim. 
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Altos e baixos…
Todo casamento está em constante construção. Toda união tem 

os seus altos e baixos, mas é exatamente isso que a fortalece. 

O mais importante é os dois serem bons amigos. No início da 

maioria dos casamentos, existe a paixão, mas, com o tempo, 

a rotina prevalece. É uma tendência normal, mas que pode 

causar decepções. 

Algumas pessoas consideram o seu casamento um fracasso ou 

acham que “perderam” algo porque não sentem mais a paixão 

do início do relacionamento, mas não é verdade. Geralmente, 

o problema é que a expectativa de um dos cônjuges —ou 

de ambos—, foge à realidade. Não é sensato comparar a sua 

união com os casamentos que se vê nos filmes ou sobre os 

quais lê nos livros, nem com o relacionamento de outras 

pessoas. Assim como cada pessoa é ímpar, cada casamento 

também é singular.

O “estilo” do amor e do relacionamento pode mudar com 

os anos, mas o amor verdadeiro se tornará cada vez mais 

profundo e forte com as dificuldades que superarem juntos.
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O primeiro passo
Se valoriza o seu casamento, mais cedo ou mais tarde vai ter de abrir mão do 
orgulho e de algumas das coisas que deseja. Sei que é humilhante, mas tente 
dar o primeiro passo e pedir desculpas, em vez de ficar esperando que seu 
marido tome essa atitude. Você sabe que ele muitas vezes tem razão. Ele tem 
suas áreas fracas, mas você também. É preciso saber ceder e tanto o seu marido 
como Eu ficaríamos felizes se você desse esse primeiro passo.

E são passos simples como esse que, muitas vezes, tornam um casamento 
feliz. Na verdade, as virtudes mais necessárias em um casamento envolvem a 
humildade, tais como respeito, positividade, consideração, a habilidade de dar 
o benefício da dúvida, fazer vista grossa quando preciso e ir “além do dever”, 
dentre muitas outras. A humildade abre um canal pelo qual o Meu amor e 
bênçãos podem fluir até você.
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Quando está magoada
Coloque suas mágoas em Minhas mãos. Explique o que o seu marido 

disse ou fez que a deixou assim. Vou ouvir, entender e ser solidário. A 

Minha porta está sempre aberta para você. 

Meu amor, deixe-Me ajudá-la a ver as coisas sob um ângulo diferente. 

Avalie as suas falhas e defeitos e não os do seu marido. Não significa que os 

seus sejam em maior número do que os dele, mas se estiver disposta a dar 

os primeiros passos para mudar, vai facilitar bastante a vida de ambos. 

Pergunte-Me o que penso de você e de seu marido. Vejo muito mais 

qualidades do que defeitos, mais aspectos positivos do que negativos, e a 

ajudarei a ver o seu marido e o seu casamento dessa forma também. Posso 

lhe ensinar constantemente coisas novas a respeito de você e do seu amado. 

Observe atentamente como suas atitudes, atos e comportamento afetam 

o seu marido, em vez de como afetam você. 

Com cimento e tijolos se faz uma casa, mas para 

construir um lar é preciso material mais firme 

— amor, perdão, paciência, altruísmo e, acima 

de tudo, o Meu Espírito. Quero ajudá-la a formar 

um lar onde reine o amor.

COM AMOR, JESUS   para Mulheres	 �1



O equilíbrio
Desejo que haja equilíbrio nos relacionamentos, em que cada cônjuge deve 

ajudar o outro a levar seu fardo, cuidar um do outro e não impor a sua vontade. 

A maioria dos homens não quer uma esposa dominadora. Se a mulher tentar 

controlar demais não só coloca em risco o seu relacionamento, mas também mina a 

auto-estima do homem e diminui suas chances de êxito. 

Quero vê-la livre para exercitar seus dons e se expressar. Não quero que fique 

tolhida. Mas, se achar que o seu marido está infeliz, pode ser porque você tem 

imposto demais a sua vontade.

Encontrar e manter o 

equilíbrio nem sempre 

é fácil, principalmente 

para as mulheres de muita 

iniciativa. Mas basta Me 

pedir orientação e a ajudarei 

a encontrar o meio-termo. É 

possível que se surpreenda 

ao ver como você e seu 

marido serão felizes.
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O que o seu  
homem precisa
Fico feliz em ver como você se dedica ao lar e 

tenta ser uma boa esposa. Lembre-se também do 

outro aspecto da relação. O seu marido precisa 

de romance e afeto, e você também. Dê-lhe o que 

ele deseja e precisa, e se sentirá mais animada. 

Você talvez não tenha tanto apetite sexual 

como ele, mas também precisa de sexo. Precisa 

sentir o abraço dele. Precisa do amor expresso 

dessa forma. Precisa da sensação de segurança e 

proteção que o ato de fazer amor gera em você. O 

seu casamento retrata o nosso, o relacionamento 

que nós dois fomos predestinados a ter. Preciso 

da sua devoção e do seu serviço, mas, acima de 

tudo, preciso do seu amor. Dê ao seu homem o 

mesmo amor que daria a Mim.
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Cada um no seu mundo?
Você, às vezes, sente que você e seu marido vivem em mundos diferentes? Vocês 

se afastaram? Pergunta-se o que terá acontecido ao amor de tempos passados? 

Você alimentou esperanças e sonhos que não se realizaram? 

Abra o coração para Mim e peça-Me para lhe dar uma visão renovada do seu 

casamento. Eu a ajudarei a mudar seu modo de pensar e abandonar algumas 

reações erradas que desenvolveu. 

Faça uma lista das qualidades que tanto amava no seu marido quando se casaram. 

Lembre-se das coisas que gostavam de fazer juntos, que admirava nele e ore para 

Eu ajudá-la a voltar a ver essas qualidades. Podem estar escondidas, mas não 

desapareceram. Procure melhor e verá. Quando o seu marido perceber naquele 

sorriso especial que você ainda admira e valoriza essas qualidades nele, se sentirá 

estimulado a voltar a ser o homem com o qual você se casou, e as barreiras que 

surgiram entre vocês dois se desvanecerão. Procure o que há de melhor no seu 

homem e seus mundos se encontrarão de novo.

O que você está esperando? Faça já sua lista!
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Casamento com garantia
Parabéns pelo companheiro que escolheu! A sua união possui garantia total. 

Leia com atenção as instruções no manual do proprietário, a Bíblia! O devido 

cuidado e a manutenção regular evitarão problemas graves, mas caso ocorra 

alguma falha de funcionamento, traga o casamento a Mim e farei os reparos 

necessários gratuitamente. Para evitar maiores danos ao seu casamento, procure 

Meus serviços ao primeiro sinal de problema. Não tente fazer a manutenção você 

mesma. A tentativa de reparos por pessoa não habilitada não invalida a garantia, 

mas pode prolongar o problema.

Além de todas as funções standard, seu casamento permite um infinito número de  

adicionais, disponíveis para os dois gêneros. Essas outras funções talvez dêem a 

impressão de perda no desempenho, mas, no longo prazo, aumentarão a satisfação 

no relacionamento.

Em caso de dúvida, contate-Me gratuitamente — atendimento 24 horas.
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Maternidade
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Sempre na moda
A maternidade tradicional nunca sai de moda, porque a sua essência é o amor. 

Criei o ser humano com necessidade de amor e fiz com que sua primeira 

experiência fosse com a mãe. As mães são a personificação do amor, desvelo e 

ternura, sentimentos dos quais até um bebezinho se apercebe e a aos quais reage. 

Portanto, se acha que está perdendo algo ou vivendo no passado pelo fato de ficar 

em casa “só” cuidando de um bebê ou educando seus filhos, quando poderia ter uma 

carreira, pense melhor. O amor é a melhor coisa da vida! É a lição mais importante que 

se pode aprender e a maior dádiva que alguém pode receber. E ninguém ama e ensina 

a amar tão bem quanto as mães. A vida pode prescindir de muitas coisas, mas não de 

mães. A maternidade dos tempos antigos está aqui para ficar!
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A honra de  
uma rainha
Eu a honro, querida mãe, como uma rainha. Quando 

entregar as recompensas no Céu, Eu a exaltarei como 

alguém que se dedicou incansavelmente, de coração, 

para cuidar das maravilhosas dádivas que coloquei 

sob seus cuidados. 

Considero belíssimo o coração da mãe que coloca 

o bem-estar dos filhos acima de tudo. Você fez o 

melhor a seu alcance para preparar seus filhos para 

a vida. Agora que eles já têm idade para tomar as 

próprias decisões, precisam aprender a enfrentar os 

desafios e assumir a responsabilidade por seus atos. 

Pode ser que, às vezes, desviem-se de algumas 

coisas que lhes foram ensinadas, mas o amor que 

você semeou em seus corações permanecerá para 

sempre. Esse é o melhor presente que lhes deu, o 

qual estará com os seus por toda a eternidade. 

�� COM AMOR, JESUS   para Mulheres



A recompensa do amor
O seu amor, atenção e orações por seus filhos 
serão gratificados. Cada vez que limpou algo que 
a criança sujou, cada fralda que trocou e refeição 
que preparou, cada lição ensinada, erro perdoado, 
lágrima derramada, palavra de incentivo dita, 
cada abraço e beijo dado e todas as orações e 
sacrifícios feitos contribuem para formar filhos 
dos quais você pode se orgulhar.

Apesar de nem sempre dizerem ou demonstrarem, 
seus filhos se orgulham de ter uma mãe como 
você. Não entendem como ainda os ama, pois não 
se não se consideram merecedores do seu amor. 
Mas mesmo assim esse amor é algo que querem, 
valorizam e sabem que precisam. Muito obrigado 
por ajudá-los a se sentir tão amados, dando-lhes 
um exemplo do Meu amor incondicional. 

Estou orgulhoso de você pelo amor que tem 
pelos seus filhos e pelos sacrifícios que faz para 
lhes ensinar, ajudá-los e cuidar de cada um 
deles. Muito bem, mãe boa e fiel. Grande é a sua 
recompensa no Céu.
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Escolhi você
Você não é a mãe de seus filhos por 

acaso. Você era a candidata perfeita! Eu 

sabia que poderia contar que você faria 

tudo ao seu alcance para lhes atender as 

necessidades e prepará-los para a vida. 

Não dê ouvidos àquela voz que a acusa 

de não ser boa mãe, de estar falhando 

ou de não ser capaz de dar aos filhos 

o que precisam. Se recorrer aos dons 

que lhe dei e à Minha ajuda, terá tudo 

que precisa para ser a melhor mãe para 

os seus filhos. Eles foram criados para 

você e você para eles. 
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Quando não dá mais …
Grande parte do tempo, você se sente incapaz, e com 

razão! Criar filhos é uma tarefa além da sua capacidade, 

mas, juntos, podemos realizá-la. Talvez fique surpresa 

ou desapontada ao ouvir isto, mas quero que se sinta 

insuficiente. 

Não gosto de vê-la encontrar tantos obstáculos nem 

dificulto as coisas para você deliberadamente, mas, às 

vezes, permito que se sinta incapaz ou no fim dos seus 

recursos, para que recorra a Mim e se apóie em Mim. Ao 

fazer isso, abre espaço para Eu agir na sua vida e na dos 

seus filhos. Portanto, quando começar a sentir que chegou 

ao limite, venha para junto de Mim e verá que posso 

resolver qualquer situação. Tenho todas as soluções e a 

força que você precisa, tudo que você tem de fazer é Me 

pedir, que as darei para você. 
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Mostrar o caminho
Seus filhos precisam muito de Mim, e você também. Eles precisam aprender a Me 

incluir em suas vidas, a confiar em Mim nas dificuldades. Devem aprender a se 

apoiar em Mim e Me entregar seus problemas. Precisam saber orar pelos outros e 

ouvir a Minha voz para Eu ajudá-los a tomar as decisões certas. Acima de tudo, 

precisam aprender a Me amar e a aceitar o Meu amor. 

Você quer que os seus filhos aprendam todas essas coisas? O seu exemplo lhes 

ensinará. A melhor maneira de persuadi-los a trilhar o caminho certo é pelo 

exemplo. Desejo e posso dar o melhor para os seus filhos, mas você é o canal pelo 

qual a maior parte das Minhas bênçãos chegará a eles. Minha capacidade de ação 

na vida deles depende muitíssimo de quanto posso agir na sua. Ame-Me de todo 

o coração. Procure Me agradar. Peça-Me para guiar o caminho. Siga-Me de perto e 

farei o resto.
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A sua obra-prima
Criar um filho é como pintar uma obra-prima. Assim 

como uma pintora trabalha aos poucos em sua tela, 

você trabalha lentamente na vida de seu filho.

A artista não começa com os pequenos detalhes, mas, 

primeiro faz o esboço do que pretente pintar. Depois, 

com paciência e esmero, vai acrescentando cores e 

tonalidades, criando detalhes a cada dia, até que, por 

fim, possa dar um passo atrás para admirar a obra das 

suas mãos: uma pintura da qual se orgulhar. 

O mesmo acontece com as mães: formam com 

paciência, amor e ternura a vida de seus filhos até se 

tornarem adultos. 

Um dia, você poderá recuar e admirar a sua obra de 

arte. Outros jamais entenderão por completo nem 

darão o valor devido a todos os anos de trabalho 

duro e cuidado amoroso que foram necessários para 

produzir a sua obra-prima, mas você e Eu sabemos 

quanto custou, e também que valeu a pena!
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Mantenha a 
calma
Você já observou uma pata e seus 

filhotes? Parece muito calma e tranqüila 

enquanto nada com os patinhos, mas está 

constantemente atenta. 

É assim que quero que você seja, porque 

esse espírito sossegado vai passar 

segurança para os seus pequeninos. 

Você sempre vai ter mais trabalho do 

que tempo para os fazer, mas não fique 

nervosa ou ansiosa. Esforce-se por se 

manter calma e transmitir um espírito 

tranqüilo ao seu filho. Quando as 

pressões começarem a aumentar, pare 

um momento, feche os olhos e peça-Me 

para preenchê-la com a perfeita paz 

proveniente de confiar em Mim.  
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Será que vale a pena?
Você ama o seu pequenino, mas, às vezes, 

é inevitável que se pergunte: “E os meus 

sonhos? E a carreira que eu tinha em vista? 

E a vida que planejei? Aqui estou eu, 

trabalhando dia e noite, trocando fraldas, 

dando comida ao bebê, lavando um monte 

de roupas, fazendo compras, limpando, 

entretendo o bebê e fazendo tudo para ele se 

sentir amado. Será que nunca termina?”

Quando achar que a carga passou dos limites, 

fique a sós Comigo. Vá até a janela, respire 

fundo, peça-Me para colocar tudo de volta 

na perspectiva correta e depois olhe para o 

seu pequenino. Só olhar para ele é motivo de 

alegria! É um grande privilégio poder dizer 

que aquela trouxinha de amor e energia lhe 

pertence. Quando ele lhe dá um abraço e 

diz “Te amo, mamãe!”, você sabe que vale a 

pena. Você não trocaria isso por nada nesse 

mundo, não é? Eu bem que sabia.
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Filhos em apuros
Entendo a dor que os pais sentem quando os filhos passam por grandes 

dificuldades, se desencaminham, se envolvem com a turma errada ou tomam 

decisões erradas. Entendo a angústia que sentem quando sua tentativa de 

ajudar e orientar é rechaçada. Passo pelas mesmas coisas quando Meus filhos se 

desencaminham e causam problemas e sofrimento desnecessários para si mesmos 

e para os outros. 

Ouvi suas orações pelos seus. Assim como você, sempre vou amá-los e jamais os 

deixarei. Continue orando por eles e entregando-os aos Meus cuidados. Falarei ao 

coração deles de uma forma que você jamais conseguiria. Demonstre-lhes amor, 

mas não tente carregar os seus problemas. Entregue-os a Mim. Deixe-Me cuidar da 

situação. Os seus filhos talvez não sejam o que você esperava, já que muito depende 

das decisões que eles próprios tomam, mas sempre vale a pena orar por eles. Se orar 

sempre por eles, poderá ficar tranqüila que fez tudo o que podia por eles. 
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Construindo o futuro
Não existe um trabalho mais importante que o da mãe. Se não acredita, pergunte 

a algumas pessoas quem exerceu a maior influência em suas vidas na infância 

e na adolescência. Da pessoa mais humilde à mais importante, a resposta mais 

freqüente com certeza será “A minha mãe”.

As mães de hoje — inclusive você — estão construindo o mundo de amanhã. 

Seus filhos vão crescer e se tornarão agentes transformadores do mundo. Talvez 

não tenham impacto no mundo inteiro, mas certamente influenciarão o mundo à 

sua volta — para melhor ou pior.

É sua responsabilidade colocar seus filhos no caminho 

certo. Que valores quer que eles cultivem para o resto da 

vida? Vai lhes ensinar a Me amar, que o amor é a coisa 

mais importante, a usar a Minha Palavra como bússola 

espiritual e moral, a orar e a Me seguir? Por favor, faça 

isso!
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Se estiverSó
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Preencher o vazio
A vida pode ser difícil quando não se tem um companheiro, alguém com quem 

compartilhar suas alegrias e tristezas, os bons e maus momentos. Mas nessas 

horas, posso ajudá-la de verdade, se você conversar Comigo.

Não se deixe dominar por sentimentos de solidão, querida. Venha a Mim nesses 

momentos, para que Eu preencha o vazio. 

Aproveite os momentos de solidão para fortalecer nossos laços de amor. Serei 

melhor para você do que um marido, namorado ou amigo. Sou constante e leal. 

A intimidade que podemos partilhar vai preencher o vazio do seu coração e 

ajudá-la não só a enfrentar, mas desfrutar a vida. 
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Companheiro de 
todas a horas
Quando seu coração doer, procure-Me. Estou às 

suas ordens, Meu amor. Você jamais ficará só, 

porque estarei sempre a seu lado. Sou seu amigo 

invisível e companheiro de todas as horas.

Cuido de você mesmo quando parece que ninguém 

se importa. Se vier para junto de Mim, darei fim à 

tristeza e farei as coisas muito mais fáceis. Às vezes, 

só falar com um amigo ajuda, mesmo que essa 

pessoa não possa fazer nada por você. Conversar 

Comigo é ainda melhor, porque não apenas ouço 

e Me condôo, mas sempre posso ajudar. Diga-Me 

o que está sentindo e precisa, e atenderei às suas 

orações. Você talvez não entenda como a oração 

funciona, mas o fato é que funciona. 

Visualize-Me a seu lado, porque é exatamente 

onde estou. Sinto a sua dor e entendo tudo o que 

está acontecendo. Eu amo você! 
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Recuperar-se de uma 
grande tristeza
(Para uma mulher divorciada:) O divórcio pode ser 

uma das experiência mais tristes e até devastadoras. 

Os seus sonhos e aquilo pelo qual lutou e se sacrificou 

terminaram de uma maneira ruim, e só lhe sobraram 

dores e decepções. 

Posso ajudá-la a superar a dor. Entendo o que sente, a 

tentação de se amargurar e o sentir-se incompreendida 

e injustiçada. Entregue-Me o seu coração doído. 

Posso apagar as lembranças ruins, o rancor, a raiva 

e o desespero. Vai levar um tempo, mas o Meu amor 

sanará todas essas feridas. 

Eu posso restituir a sua felicidade, lhe dar paz de 

espírito e renovar o seu interesse pela vida. Nem tudo 

está perdido. Enquanto há vida há esperança. Você 

pode voltar a amar e a ser amada. Venha a Mim para 

Eu ajudá-la a esquecer a decepção para poder seguir 

em frente, rumo a um lindo futuro. 

COM AMOR, JESUS   para Mulheres	 �1



Uma nova vida juntos
(Para uma mulher divorciada:) O dia do seu casamento 

foi um dos mais felizes da sua vida. Você jamais 

pensou que enfrentaria um divórcio. Nunca se 

imaginou só novamente nem estava preparada para 

isso.

Lembre-se que, neste momento de vulnerabilidade, 

não importa o que aconteça, Eu sempre a amarei. 

Facilitarei sua jornada, se você se apoiar em Mim. Se 

Me permitir, estarei mais próximo do que qualquer 

pessoa poderia estar. 

Você cometeu erros e o seu marido também, mas o 

divórcio não é sinal de fracasso. Essa experiência lhe 

ensinou lições que a ajudarão no futuro a se tornar 

uma pessoa melhor e mais sábia. Você ainda é amada. 

Não desista da vida nem perca a fé no amor. Posso lhe 

dar um novo começo. Juntos, edificaremos uma vida 

nova e feliz. 
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Alguém em quem se 
apoiar
(Para uma mãe solteira:) Filhos são bênçãos que concedo. 

Cada criança é uma manifestação singular do Meu amor, 

nunca um erro. Eu as formo com amor e depois as confio a 

pais como você, que vão cuidar e amar cada uma delas. 

Você tem se dedicado tanto aos seus. Vejo e valorizo cada 

coisinha que faz, e estou sempre ao seu lado para ajudá-la. 

Muitas vezes, você não se sente capaz de educá-los, mas, se 

recorrer a Mim, aliviarei o seu fardo. É um trabalho imenso, 

principalmente quando não se tem ajuda, mas vou ajudá-la 

nos momentos difíceis e  lhe dar todo o amor e paciência 

que precisa, bem como toda a sabedoria e entendimento 

necessária. Serei a sua outra metade, o seu apoio e  a 

ajudarei a tomar as decisões difíceis. 

Quero fazer parte da sua família, ser o cabeça do seu lar. 

Você não precisa criar seus filhos sozinha. Estou bem aqui, 

às suas ordens. 
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Sou o seu pastor
(Para uma mãe solteira:) É preciso muito amor e altruísmo para criar um filho, 

principalmente quando não se pode contar com um pai. Fico orgulhoso quando 

vejo que você não desiste, mesmo naqueles dias em que acha que não agüenta 

mais, que não consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo.

Um dia, vai sentir uma felicidade imensa por não ter desistido, por ter continuado 

a amar e feito o melhor ao seu alcance para educar sua filha. Um dia, quando já 

estiver crescida, ela vai olhar para trás e ficar muito grata e orgulhosa de ter uma 

mãe como você, que a amou e cuidou tão bem dela.

Sei também que é difícil ser o principal sustento da família. Quero ajudar e 

cuidar de você. Conhece o salmo que diz: “O Senhor é o meu pastor, nada me 

faltará”? Não quero que lhe falte nada. Se orar e Me pedir ajuda, Eu lhe mostrarei 

o que fazer para pagar as contas, e garantirei que você e sua filha tenham o que 

precisam.
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Um ninho protegido
Acalme-se. Fique tranqüila e sossegada. Você é como 

uma passarinha com os filhotes no ninho durante 

uma tempestade, ansiosa porque o vento está tão 

forte. O papai não está presente para ajudar a proteger 

e suprir. Você não sabe se a tempestade vai parar 

a tempo de você sair à procura do alimento para a 

próxima refeição, e não quer deixar o ninho por medo 

que ele seja levado pelo vento na sua ausência. Tem 

protegido seus filhotinhos debaixo das asas, mas agora 

está tão cansada! 

Mas não percebe que Eu, seu criador e protetor, 

estou bem a seu lado, com as mãos debaixo do ninho, 

pronto para segurá-lo caso comece a cair. Além disso, 

controlo o vento para que nenhum de seus filhotinhos 

seja lançado fora do ninho. Vou ficar aqui de plantão 

até parar de chover. Estou vigiando, com as mãos 

firmes no ninho até a chuva passar e vocês estarem 

seguros.
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difíceisNos momentos
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A pedra preciosa
Dou beleza à vida das maneiras mais imprevisíveis e inesperadas. Só posso 

deixar o luar brilhar sobre a Terra quando o Sol se esconde. Quando riachos e 

rios correm montanha abaixo, suas águas vão batendo, escorrendo, caindo, mas 

é nesse tumulto que crio o esplendor, a magnificência de uma queda d´água. 

Durante o trabalho de parto, a mulher sente dor, mas é o que contribui para 

trazer ao mundo uma nova vida, um tesouro que vem pela adversidade. Uma 

pedra aparentemente sem valor ao ser talhada e polida revela-se preciosa. Assim 

também, toco a sua vida, para que, através desse momento de dor, possa surgir 

um tesouro: a beleza de espírito.
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Como dois mais 
dois são quatro
Venha, minha querida, deixe-Me levá-la a um 

lugar onde possamos ficar a sós, onde você possa 

chorar no Meu ombro, e Eu a console e seque 

suas lágrimas. Quero cuidar dos seus problemas, 

dificuldades e lhe dar paz. 

Quero lhe mostrar a beleza e esplendor do Meu 

amor, visível nas coisas que criei. Passe tempo 

Comigo, medite na natureza e maravilhe-se com 

as obras das Minhas mãos. Criei as montanhas, 

as colinas, os vales, as árvores e todo o resto. A 

Terra gira no seu eixo desde a sua criação. Desde 

o início dos tempos, as pessoas têm buscado 

por Mim e Me encontrado, e assim descoberto 

propósito, sentido, felicidade e realização na 

vida. Assim como sempre estive ao dispor delas, 

estou aqui pronto para ajudá-la. 
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O Sol não desapareceu
O Meu amor por você é mais forte do que qualquer amor ou amizade terrena. 

Venha. Quero segurá-la nos Meus braços e consolá-la neste momento de dor. 

Esses pesares não vão durar para sempre, mas logo desaparecerão. 

Você se encontra em um ponto baixo do ciclo da vida, uma daquelas ocasiões em 

que parece que nada acontece como esperado, e você não sabe se vai conseguir 

agüentar. Por favor, fique firme, porque é verdade que a hora mais escura é antes 

do amanhecer.

Você está vivendo um momento difícil, mas, assim como existe a certeza do nascer 

do Sol cada manhã, também o Sol do Meu amor ressurgirá na sua vida. A aurora 

vai raiar, trazendo consigo alegria e satisfação.  
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Sempre entendo
Se quiser entender seus sentimentos e emoções, 

pergunte-Me acerca deles. Ore, converse Comigo, diga-

Me o que sente e peça-Me para esclarecer as coisas. 

Quando fica pensando, analisando e dissecando a sua 

vida e as circunstâncias, sente-se confusa. Muitas vezes, 

nem sabe o que pensa e sente que nem entende o que 

está acontecendo. Mas se Me consultar e pedir ajuda, 

iluminarei os cantinhos escuros do seu coração e lhe 

mostrarei o norte. 

Não se preocupe se não entender o problema. Não precisa 

identificar cada preocupação para Eu poder ajudá-la. 

Conheço o seu coração e não existe fardo pesado demais 

para Mim. Eu a ajudarei a entender a confusão e lhe 

mostrarei como agir.
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O lugar mais seguro
Sou sua rocha e abrigo nas tempestades da vida. Não importa a tormenta ou as 

ondas que arrebentam na sua praia, se você estiver firme em Mim e na Palavra, 

estará sempre segura. Sou firme e seguro. Nunca mudo, não falho e jamais 

sucumbo ou desmorono com o peso do problema, não importa qual seja.

Quer ter certeza de que vai permanecer forte? —Apegue-se à Minha Palavra, 

às Minhas promessas e a Mim. Sentimentos, emoções e circunstâncias sempre 

mudam, mas Eu não. Sou uma rocha que jamais será levada pelo bater constante 

das ondas que contra ela se arrebentam. 

Eu lhe darei graça para enfrentar as tempestades. Quaisquer que sejam as 

emoções, sentimentos ou decepções que enfrente, se você estiver firme na rocha, 

não terá com que se preocupar. 

COM AMOR, JESUS   para Mulheres	 �1



Posfácio
Se ainda não vivenciou o tipo de amor expresso nessas mensagens de Jesus, 

pode ser que ainda não tenha recebido Suas dádivas de amor e vida eterna, 

aceitando-O como Salvador. Jesus não forçará a entrada em sua vida. Ele espera 

humildemente que você O convide a entrar. Ele diz: “Eis que estou à porta [do 

seu coração], e bato. Se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei.” 

(Apocalipse 3:20.) Você pode recebê-lO agora mesmo, fazendo sinceramente a 

seguinte oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer por mim, para que eu possa ter a vida eterna. 

Por favor, perdoe-me agora pelos meus erros e atos desamorosos. Livre-me de 

tudo isso e ajude-me a agir melhor. Preciso do Seu amor para encher e satisfazer 

meu coração. Quero a vida de felicidade celestial que Você tem para mim aqui e 

agora e o Céu, depois. Abro a porta do meu coração e O convido, Jesus, a entrar. 

Obrigado por me ouvir e atender à minha oração. Amém.


