XI CARTA PASTORAL AOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DA RCCRJ
(BIÊNIO 2017/2018)
O QUE NOS DISSE O SENHOR NO ECCLA/2018 (11 A 13/10/2018 - PANAMÁ)?

1ª PREGAÇÃO (PATTI MANSFIELD EM 11/10/2018):

Estamos vivendo um momento profético para toda a RCC, para reconhecermos de uma maneira
nova e derradeira a Pessoa e o Senhorio de Jesus Cristo.
O Fim de Semana de Duquesne não é a minha história (da Patti); é a história de Maria, da
Igreja, é a história de cada carismático.
Quando eu era pequena minha mãe me abençoava antes de dormir e dizia: “Jesus, eu te amo e
amo tua Mãe.” Esta experiência profunda com Deus me acompanhou durante toda a infância.
A 2ª experiência com Deus em minha vida foi com uma freira muito radiante.
Entrei na Universidade de Duquesne do Espírito Santo, achei que todos os outros sabiam mais de
Deus do que eu, mas descobri que não basta conhecer a Deus intelectualmente.
Um amigo me convidou a um grupo de estudos das Escrituras. Convite pode ser um poderoso
instrumento de evangelização. Este convite se estendeu, culminou com um Retiro de jovens num
final de semana.
Os jovens do Fim de Semana de Duquesne eram bem normais. Não havia muitos santos, pacíficos,
etc.
Eu tinha grandes planos e tinha medo que Deus me quisesse como freira. Eu rezava: “Senhor,
realize meus planos e faça a minha vontade. Amém!”
Entretanto, neste Retiro e antes deste Retiro, ensinaram-nos a orar assim:
1) Orar com fé expectante
2) Ler os 4 primeiros capítulos do Livro de Atos dos Apóstolos
3) Ler o livro “A Cruz e o Punhal
4) Confessar-nos sacramentalmente

Então comecei a pensar durante o Retiro: “Se aconteceu em Atos e neste pregador
Pentecostal que nos fala, por que não pode acontecer comigo também?”
Então disse ao Senhor: “Se teu Espírito pode fazer mais em minha vida, eu quero!”
Não senti nada. Não podia imaginar o que estaria por vir.

2ª PREGAÇÃO (JIM MURPHY EM 11/10/2018)
Os Livros de Ezequiel e do Apocalipse falam de um Rio que sai de Deus e que cura. É a
corrente de graça.
As cataratas do Iguaçu – no Brasil – extasiam quem as vê pela sua majestade. Ao final das
cataratas há uma represa que canaliza e aproveita toda a força da água.
Há o irromper do Espírito Santo (Atos 2), caótico, forte, violento. O que acontece então?
Pessoas que não criam passam a crer, milagres acontecem... É o Rio que corre selvagem.

Talvez nosso pecado (RCC) seja querer domesticar o Espírito Santo. Quando não controlamos o
Espírito Santo e deixamos Ele ser o que quer ser, então experimentamos um novo
Pentecostes. Não estou falando em não ter cautela, mas em submeter-nos e deixar-nos levar pelo
Espírito, um Rio Selvagem. Nenhum, absolutamente nenhum obstáculo Lhe pode resistir.
Mt. 11, 12 – “Desde os tempos de João Batista são os violentos que conquistam o Reino de Deus.”
O Senhor quis nos recordar que não podemos controlar a ação do Espírito Santo em nós e
quanto mais dóceis nós formos a Ele, mais facilmente seremos santos.
De certo modo, há um risco em deixar-se levar, submeter-se ao Espírito Santo.
Agora vamos à imagem da represa: há uma humildade no Espírito Santo. Ele seguirá a missão
de Jesus. O Espírito Santo serve e segue a Jesus, que obedece ao Pai. O Espírito Santo submetese, quer trabalhar sempre para glorificar ao Pai e ao Filho e para nos ajudar.
Isso nos ajuda a entender como trabalhar em unidade e em submissão mútua.
Há um tempo que não se tenha que ser selvagem, mas prestar um serviço tranquilo.
Agora 3 palavras-chave: CONVERSÃO, UNIDADE e VOCAÇÃO (trabalhadas na perspectiva da
ação selvagem e humilde do Espírito Santo):
CONVERSÃO:
Deus entra na vida de alguém e sempre quer realizar transformações.
Deus tem um “plano normal”: revela-Se, passa-se um grande período de conversão e só então Ele
dá dons extraordinários. Mas na RCC não é assim. Pessoas logo recebem dons extraordinários. O
que é isso? É o Rio Selvagem.
Tenho a impressão que diante dos desafios do mundo atual, o Rio Selvagem está voltando a
atuar. Conversões maravilhosas, peneiras.
Prossiga andando com Deus. Às vezes estamos desanimados... Não se preocupe. Faz parte do
processo de conversão.
UNIDADE:
A razão pela qual a represa pode produzir tanta força é que toda a água caminha na mesma
direção. O Espírito Santo quer nos ajudar a caminhar na mesma direção.
Minha irmã possui dois cachorros enormes e ela não tem força de conduzi-los bem pelas ruas.
Então quando a visito ela pede que eu faça isso. Os dois cachorros são tão estúpidos que não
conseguem andar juntos; vai cada um em uma direção diferente. Então eu amarro suas patas para
que caminhem juntos. Assim podemos prosseguir...
Precisamos dos carismas, personalidades, temperamentos uns dos outros. Unidade não quer
dizer uniformidade. Há que apreciar o dom do outro. Deus nos chama a apreciar-nos, a
querer-nos.
VOCAÇÃO:
Estamos falando de vocação específica. Vocação não é o que fazemos, é o que somos. Vejamos
o exemplo da Patti: ser Pentecostes é sua vocação.
Qual é a tua paixão? O que “te consome”?
Há as dimensões selvagem e doméstica do Espírito Santo e precisamos abraçar estas duas
realidades. Precisamos das Catarinas de Senna, dos Franciscos de Assis, das Teresas de Calcutá
(selvagens) e precisamos de homens e mulheres que se submetam humildemente à ação do
Espírito Santo.

3ª PREGAÇÃO (PATTI MANSFIELD EM 12/10/2018)

Cada um de nós é chamado a ser um sinal e um prodígio, unicamente para a Glória de Deus,
para levar muitas almas para o céu.
Os olhos do Senhor rondam toda a terra e está buscando aqueles que O querem servir de todo
o coração.
Se perguntarmos aos Santos que estão já no céu como chegaram lá, responderão:
“obedecendo ao Espírito Santo”.
Se perguntarmos a quem está no inferno como chegaram lá, responderão: “resistindo ao
Espírito Santo”.
Em Jo. 3, 16 Jesus nos diz que o Pai não quer que nós pereçamos. Jesus não nos quer no Inferno,
quer-nos no céu em uma eterna felicidade.
O que está em jogo é uma balança e o fiel da balança é a fé.
Gl. 2, 20 – “Com Cristo estou crucificado; é Cristo que vive em mim.”
Deus nos quer santos, mas antes de ser batizada no Espírito Santo nunca tive particularmente
este desejo. A santidade é possível para todos!!!
Antes eu pensava que para ser santo era necessário fazer muita força... É certo que temos
que exercitar nossa vontade, decidir, mas essencialmente é ação do Espírito Santo.
O que faço que não tem agradado o Senhor? Arrependa-se!!! É o primeiro apelo do Evangelho
pregado.
Como nos diz I JO. 4,19, se nos arrependermos Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Precisamos fazer de tudo para agradar o Senhor.
Quando mexemos com vigor a comida na panela, a crosta lá do fundo vem à tona. Algumas
passagens bíblicas a esse respeito: Is. 5,20/ Tg. 4,4
Madre Teresa de Calcutá dizia: “quando uma humilhação, sofrimento vier a ti, agarre-o com as
duas mãos, pois te ajudará a ser santo.”
São Maximiliano Kolbe disse que os tempos modernos estão dominados pelo diabo e que no
futuro será pior. Só a Imaculada poderá vencê-lo e o Senhor está procurando almas no mundo
para serem servos efetivos.

HOMILIA (Pe. Marcelo Rossi – 12/10/2018):

Em nossa caminhada, nosso relacionamento com Deus consiste em 4 etapas:
1) Jesus Médico
2) Jesus Mestre
3) Jesus Amigo
4) Jesus Senhor
Em que etapa você está?

4ª PREGAÇÃO (PE. CARLOS CASTAÑO – ASSESSOR ECLESIÁSTICO DA RCC-COLÔMBIA –
12/10/2018)
TEMA: “Viva os prodígios de Pentecostes como Maria. ”
Atos 1,12-14

Maria é a referência no cenáculo:
A Santíssima Virgem se encontra entre os personagens centrais deste grupo. Se Pedro é a
cabeça dos 11 discípulos, Maria representa o coração deste grupo, o núcleo aglutinador de
todos os que estão reunidos para orar preparando-se para a vinda do Paráclito.
João Paulo II afirma que, nesse sentido, a dimensão mariana da Igreja antecede à dimensão
petrina, sendo ambas complementares.
Maria é referência de intimidade com Deus:
Maria é fundamento, recordação da Pessoa e da Vida de Jesus, recordação íntima de Jesus. Maria
garante a Humanidade verdadeiro do Filho de Deus, garante essa ação do Espírito Santo Nela:
Jesus torna carne de sua carne e sangue de seu sangue. Por este motivo, podemos dizer que
quando tomamos Jesus na Eucaristia, não comungamos somente Jesus, mas também a Virgem
Maria.
Como seriam os diálogos da Santíssima Virgem com os discípulos? Maria é o livro aberto acerca do
nascimento, da vida oculta e da missão de Jesus para todos eles. É a presença de Deus no meio
deles. Todos os personagens contemporâneos à infância de Jesus (Zacarias, Isabel, João
Batista, Simeão) estão mortos; somente Maria permanece nesta nova comunidade e ora com
ela, é Mestra de oração por excelência, é sempre dócil à suave voz do Paráclito, ensina os
discípulos a esperá-Lo com confiança, prepara-os para receber a Força do Paráclito em suas
vidas.
Esta vinda do Espírito Santo se realiza em um contexto profundo de oração, como se dão os dons e
os carismas na Igreja. Maria foi revestida com uma nova maternidade e esta nova missão exige um
renovado batismo no Espírito Santo, com vistas à fecundidade desta maternidade espiritual.
Maria é prodígio:
Por sua fé, sua esperança e sua humildade, é modelo para a Igreja. Ela está tão vazia de si
mesmo e tão cheia de amor à Vontade de Deus, que o Espírito Santo se compraz em inundar
continuamente todo o seu ser e sua vida e a escutar seus rogos pela Igreja que nasce.
Agradar a Deus, isso é santidade. Santidade é o trabalho que Deus faz em Maria e faz em cada
um de nós, com a força do Espírito Santo.
São João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, elevou a Deus a seguinte oração: “Renova
em nosso tempo os prodígios como em um novo Pentecostes e concede à Igreja permanecendo
unânime em comunhão com a Virgem Maria Mãe de Jesus, e guiada por Pedro, difunda o reino
do divino Salvador, que é reino da verdade, de justiça, de amor e de paz. Assim
seja!” (Constituição Apostólica Humanae Salutis, 23)
Reino de Deus é muito diferente de “meu grupo”, “minha Renovação”, “minha comunidade”.
Nada nos pertence e nós mesmos pertencemos a Deus. Devolvamos a Renovação ao Espírito
Santo, temos nos apoderado da Renovação e temos perdido o Espírito, a contemplação.
Com o tempo temos “direcionado” o Espírito Santo na Renovação à nossa maneira. Graças a
Deus, a RCC está querendo novamente esta visão profética, contemplativa, de entrega.
Maria é a mulher carismática por excelência:
Um poeta chamado Adato, do Século VI, diz que Maria é a Porta de Deus, já que Deus entrou no
mundo por Ela e é também a Porta do Espírito Santo já que Ela O suplicou e O apresentou aos
discípulos em Pentecostes.
Por isso um dos elementos da RCC é um renovado espírito mariano, que é também um dos
signos novos da Igreja Pós-Conciliar. Resgate-se a devoção mariana já que a RCC quer ser uma
expressão viva do Espírito Santo. Que outra coisa mais importante na vida de Maria senão um
contínuo ministério do Espírito e uma experiência pelo Espírito.
Maria é a mulher guiada pelo Espírito. É uma verdade que onde o Espírito se manifesta suave,
porém intenso, estabelece-se o ministério de Maria.
O Cardeal Suenens dizia que Maria é o coração da Igreja Carismática:

Ela é o protótipo do cristão carismático, pois carismático é todo aquele que recebe Jesus em
sua vida como Senhor e Salvador. Carismático é aquele que faz de Jesus o Centro de sua vida,
que recebe o Espírito Santo e se deixa guiar por Ele, como nos ensina Paulo em Gálatas 5,26.
Não demonstremos com palavras, mas com a vida e com os atos.
O centro da RCC é envolver-nos da santidade de Deus, é a essência da RCC a proximidade de
Deus à exemplo de Maria Santíssima que se abre ao Espírito Santo e a Seus dons, deixando-se
conduzir com total disponibilidade ao Plano de Deus, a ponto de intitular-se “a escrava do
Senhor”. Esta submissão Maria proclama em todos os momentos de sua vida, até diante do
madeiro da cruz e inclusive no cenáculo. Maria é entrega constante à ação poderosa do Senhor.
Esta é a mensagem de Maria.
Maria vibrava por Deus e por Sua vontade. Tudo se realiza pela ação de Jesus.
Maria é modelo de vida, de dinamismo, de conduta:
É protótipo de todo cristão carismático não somente por estar próxima de Deus, mas também
por aproximar-se dos homens. Todo cristão carismático deve sentir Deus nos irmãos, buscar
Deus nos irmãos e ver a ação de Deus nas coisas. Deve também transparecer Deus: aquele que
vive em Deus expressa Deus, aquele que vive em Deus, sinceramente, caminha com Deus e
interroga os demais não com palavras, mas com atos.
Deus nos pede permissão; Maria foi sempre dócil. Deus a elegeu para se encarnar em nossa
história e quer que nós nos encarnemos em nossa história, em nossa história como latinoamericanos.
Os santos todos, incluindo Maria, não fazem mais que receber a Santidade de Deus. Só Deus é
Santo. Os santos refletem a luz do Sol, são luminárias de Deus. A santidade é referência de
Deus. Por isso, ao contemplar Maria, devemos procurar Deus, procurar Jesus.
Pode-se contemplar Maria sob duas perspectivas: pelo Evangelho e pela Teologia da Igreja. Pelo
Evangelho Maria não é admirável porque é uma mulher excepcional; a grandiosidade de Maria
está em ser grande sendo normal, o que é difícil. Pessoas importantes há muitas, mas não
normais. Deus sabe fazer grande o que é pequeno.
É necessário olhar para Maria, mais que admirável, como uma mulher que escutou, que
acolheu e seguiu fielmente a Palavra. Temos dificuldades com o silêncio, inclusive a RCC. Há
sempre uma fala, uma condução, uma música de fundo, etc. Custa-nos escutar. Falamos muito e
escutamos pouco ao Senhor. É por isso que o Senhor está suscitando neste tempo homens e
mulheres contemplativos, homens de silêncio, homens de joelhos. Precisamos de oxigênio para a
alma, a oração. Oração que brote da alma, deixando o Espírito Santo fazer o que quer fazer, sem
enjaulá-Lo.
Critérios de Maria:
Prodígios de Pentecostes: fé – ser um homem de fé (uma das Virtudes Teologais). Há que pedi-la,
fortalecê-la, aumentá-la.
Maria é uma crente. Deus entra em sua vida, como na nossa, pela fé. Santo Agostinho diz que
Maria é maior por haver concebido Deus em sua mente do que por O haver concebido em seu
corpo.
Monsenhor Alfonso Uribe Jaramillo foi um dos pioneiros da RCC e dizia aos seminaristas que deverse-ia pedir ao Senhor um Pentecostes diário e permanente. Pentecostes não é uma época, uma
moda, Pentecostes é a vinda do Espírito sobre as pessoas. Há que pedi-lo com fé para a glória
de Deus.
Maria é também mulher de esperança, confiou em Deus acima de todas as coisas, pois se a
concepção e nascimento foram difíceis, os outros 33 anos que se seguirão foram muito mais. E
Maria confiou. O Magnificat é um Canto de Esperança.
Há homens e mulheres que morreram para si mesmos, que se encheram de esperança e se
deixaram conduzir pelo Espírito Santo, verdadeiros gladiadores no Espírito. Recordam-nos que
é necessário abraçar a cruz. Muitos carismáticos vivem numa situação de conforto: já não há

sacrifício, já não há jejum... Há até os nutricionistas espirituais (com frutas, com isso com aquilo)
A RCC precisa voltar a ficar de joelhos.
A RCC quer um novo Pentecostes e o Espírito Santo também quer. Mas temos que fazer a nossa
parte, não podemos ficar na ilusão, na mentira.
Maria é também a primeira discípula de Jesus. Maria acolheu a Palavra de Deus e a praticou.
Escutar a Palavra e torná-la realidade. Às vezes há tanta incoerência e tanta carência de
autoridade de vida entre nós... A começar por nós líderes. Às vezes somos mais obscuridade
do que luz, achamos que somos os donos das comunidades, às vezes colocamos cargas
insuportáveis nos ombros dos outros (cargas que muitas vezes nem nós conseguimos carregar), às
vezes ensinamos aos outros na RCC mas não cumprimos o que ensinamos. Este é um chamado a
toda a RCC: devemos purificar a RCC com a força do Espírito, devemos ser pessoas cheias de Deus,
entregues a Deus.
É inconcebível que na RCC existam as críticas, as divisões, os partidos. Ela não pode
submeter-se ao demônio, pai da mentira e da divisão. Devemos nos submeter ao Espírito
Santo, unindo-nos como RCC. Peçamos uma vida coerente, que expresse o que cremos.
Maria é a síntese do discipulado: contemplação e ação. A RCC tem que ter estas duas
vertentes. Muitas comunidades são como pêndulos: ou são muito contemplativas ou se deixam
levar demais pelas ações. Uma RCC cheia de atividades e eventos, onde se preparam tantas
coisas, mas uma Renovação na qual necessitamos entregar-nos a Deus.
Maria abre as portas ao Espírito – fez tudo para que o Espírito viesse na Anunciação e no
Pentecostes. Maria é aquela que se entregou plenamente aos Planos do Senhor e por isso o
Senhor fez coisas grandes através dela. Deus atua em pessoas que se deixam guiar pelo
Espírito. Também nesse sentido, Maria é protótipo do cristão carismático.
Mais do que uma intercessora poderosa, Maria é referência de ação do Espírito. Maria aponta
para a intimidade com Deus.
Dom Alfonso Uribe Jaramillo, um grande contemplativo, fundou 25 comunidades. Em 4 Seminários
haviam 610 seminaristas. Quando temos fé em Deus e nos deixamos guiar pelo Espírito Santo,
Deus supera nossos sonhos.
A América Latina necessita de um novo clamor por um novo Pentecostes para que tenhamos uma
cultura mais entregue a Deus. Precisamos de mais presença mística e menos organização.
Durante a infância, ao olhar para o céu estrelado, Teresinha do Menino Jesus viu no céu um T e
disse: “meu nome está escrito no céu.” E pautou toda a sua vida por esta premissa.
E disse: “quero acompanhar os missionários com minha oração, desde este leito.”
Francisco de Assis foi o primeiro que chamou Maria de Esposa do Espírito Santo.
O Senhor quer suscitar na América Latina santos como Teresinha, Francisco de Assim, São João
XXIII, São Paulo VI, São Oscar Romero...

TESTEMUNHO DE JIM MURPHY (13/10/2018)

Fiquei fascinado pelo conceito de batismo no Espírito Santo e achei que poderia entende-lo. Era
um tonto...
Entendamos que o BES é um mistério. Nunca o entenderemos completamente. Temos a
experiência, mas trata-se de um mistério.
Há uns anos atrás o ICCRS promoveu um Encontro sobre o BES e perguntou o que aconteceu com
cada um após haver recebido o BES. Recebemos muitas respostas, mas a universal foi:
redescoberta do Amor de Deus como Pai e assunção do Senhorio de Jesus em minha vida.

Minha experiência pessoal foi aos 17 anos e disse a Jesus: “Vou rezar 7 horas por dia, ler a Bíblia,
não terei problemas nem pecados... Durou 5 minutos. Eu endurecia e caía. Estava frustrado...
Então minha irmã me perguntou: “O que você acha que Jesus quer de você?” Eu disse: “ir à
Missa aos domingos e não matar ninguém...”
Então ela me disse: “Jesus nos quer discípulos Dele: ser amigo, relacionar-se com Ele; estar
preparado para fisicamente morrer pelo Evangelho.”
O que tu não podes fazer, o Espírito Santo poderá fazer em ti e através de ti.
Ninguém pode seguir a Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Minha experiência de BES foi interessante. Fui batizado no Espírito Santo numa igreja Assembleia
de Deus no Alasca. Estava trabalhando e todos os dias voltava pelo mesmo caminho para o meu
acampamento. Num dia, não sei por quê, decidi voltar por outro caminho e encontrei uma
pequena igreja aberta com um homem muito bem vestido na porta... Eu estava maltrapilho, sujo,
mas decidi entrar.
Ele me recebeu dizendo: “Olá meu irmão” e deu-me um abraço. Eu estranhei muitíssimo essa
saudação, pois ele não era meu irmão... Ao entrar outras pessoas disseram “Olá meu irmão”...
Eles nos convidavam a orar e eu rezava a Ave-Maria.
Saí de lá certo de que não voltaria, mas no dia seguinte voltei e no outro também... Até que
oraram por mim e tudo mudou em minha vida...
5ª PREGAÇÃO (PATTI MANSFIELD EM 14/10/2018)
Durante a Vigília de Pentecostes no Circo Massimo (Roma) por ocasião da celebração do Jubileu de
Ouro da RCC, eu estava de joelhos na oração com o Papa, mas não conseguia me levantar, pois
meu corpo todo doía muito. Uma hora antes eu estava acamada, com dores fortíssimas na bacia.
Não podia pedir ajuda ao Papa para me levantar e me perguntei como faria...
Então Deus me disse: “Levanta os olhos, os campos estão brancos e prontos para a colheita”.
Durante os dias da celebração jubilar Ralph Martin teve uma palavra profética: O Senhor está
me deixando sentir o Seu Coração. “Eu busco teu amor. Não há nada que Eu queira mais do
que o teu amor pessoal, tua amizade pessoal. Eu estou buscando teu amor. Eu quero o teu
serviço, mas sobretudo quero você, quero teu amor, tua amizade.”
Irmãos, temos vidas muito agitadas, temos família, trabalho, etc. Podemos secundarizar o Senhor.
DINÂMICA DA CADEIRA:
3 cenários: Eu, eu e eu mesmo (eu mesmo sentado do trono); O trono todo para Jesus sentar;
dividir o trono com Jesus (quero manter o controle).
É muito fácil colocar algo ou alguém no trono de nossas vidas. Falamos de muitas coisas, inclusive
espirituais, mas falta a Pessoa de Jesus.
A 2ª Palavra Profética veio pela Michelle Moran: “O Senhor nos recorda que a água está
fluindo do Seu Templo, está trazendo frescor e renovação. Vocês tem sede porque meu mundo
está seco, mas Eu faço fluir minha água de vida por todo o mundo.”
Lembremos que esta graça do BES é para toda a Igreja. Minha definição favorita de BES está em
Rm. 5,5.
BES – Liberação
- Novo “vir” do Espírito Santo para a evangelização
- graça ecumênica, escatológica (prepara a vinda do Senhor)

João Paulo II nos diz que Maria não estava no cenáculo somente para encorajar os discípulos;
Ela mesma estava esperando este “novo vir” do Espírito Santo. O Senhor deu o Espírito Santo
para uma nova missão.
Ora, se Maria estava esperando o Espírito Santo, todo o mundo deve esperar.
Graça ecumênica – antes de Jesus vir, os cristãos tem que ser unidos.
A 3ª Palavra Profética veio por mim, justamente ali diante do Papa quando eu não podia me
levantar: “Levantem vossos olhos; os campos estão prontos para a colheita...”
Irmãos, o mundo está diferente, observemos os sinais dos tempos e peçamos ao Senhor
estratégias de como pregar o Evangelho.
O BES é graça para a nossa conversão, mas também para a conversão dos outros. Jesus quer se
utilizar de nós.
Esta profecia continua com algumas palavras extremamente marianas:
OBEDIÊNCIA
DOCILIDADE – quanto mais dócil ao Espírito Santo, mas Ele pode nos direcionar
FÉ
Mantenhamo-nos unidos a Maria!
PROFECIA
(Pe. André) - Aumento e aceleração é um grito dos nossos corações, disse Pe. André. “O Senhor
aumenta e acelera tuas ações.” Ele tomou pessoas muito tímidas e aumentou neles sua unção.
Acelerou também seus dons espirituais e agora eles estão fazendo um trabalho grandioso para Ele.
Em um período de tempo tão curto tenho visto coisas impossíveis.
(Patti Mansfield) “Quero aumentar e acelerar em você, eu te mostrarei pessoas que neste
momento parece que não tem talento, porque para mim nada é impossível. Aumentarei
minha graça e acelerarei minhas ações e que eles sejam surpreendentes e todos sejam
surpreendidos. Eu os usarei grandemente, assim como minha Palavra diz: ‘A glória futura da
minha casa será maior que a glória passada.’ Mas necessito que estejam prontos, deixando
tudo aquilo que não preste, tudo aquilo que seja da carne, tudo aquilo que seja
insignificante e estejam prontos para o meu trabalho. Como o Anjo disse à minha Mãe – Nada
é impossível para Deus. Olha para mim neste momento, saiba que este é meu desejo,
aumentar e acelerar minhas ações em você.”
Confirmação (Katia): Eu tive uma visualização e quero confirmar a profecia da Patti. O Senhor me
mostrava o Canal do Panamá e os barcos passando muito rápido. Ele me dizia: “Agora em diante
tudo será muito rápido, tudo acontecerá muito rápido.”
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