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Meus preciosos, muito amados irmãos!

1) Valorizem poderosamente o temor a Deus em todas as áreas. Por ele fugimos do 
que é mal, muito, muito longe!!! Nunca pode ser demais este temor e amor a Deus! 
Anuncia isto! Com tudo o que há em ti!

2)2) Amem uns aos outros continuamente e completamente! Não tem perigo de ser 
demasiadamente cheio de amor! Seja cheio de amor transbordante, e nunca econ-
omize em palavras ou ações!

3) Evite a discussão e debates como a peste, sim, como o fogo do inferno! Sofra o 
que for possível para evitar isto! Considere isto um escândalo desagradável! Prove 
que você não pertence à geração da discórdia, que Deus irá destruir. Anuncie isto 
com seriedade mortal!    

4) Cada um se esforce poderosamente para entrar no descanso em Deus, sen-
sação! Uma parte essencial do descanso em Deus surge pela fé viva em passagens 
bíblicas como por exemplo: “Deus - seu caminho é perfeito.”, “ todas as coisas 
servem a Deus.”, “ Deus faz tudo o que lhe agrada no céu e na terra”,  “Acontece 
porventura um acidente em uma cidade sem que o Senhor o faça?”, “Todas as 
coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus” Rom. 8. “ nem 
um pardal cai ao chão sem que o vosso Pai celestial quer, e até os vossos cabelos 
estão contados!”  estão contados!”  

5) Buscar de todo o coração, completamente consciente, ser completamente fun-
damentado em pensamentos simples sobre você mesmo! Negue firmemente todas 
as formas de pensamentos grandes sobre ti mesmo! Te cuida da arrogância e tei-
mosia como do inferno! Então você verdadeiramente é sábio!          

6) Adentre completamente nisso de viver pelos outros! Desapareça nisso, nessa 
perfeita contradição a tudo que se chama amor próprio, a tudo o próprio! Primeiro 
os outros!  Depois os outros! Então: os outros sem limites! Quando você cuida dos 
outros, Deus também cuida especialmente de você! Não esqueça isso! O tempo 
todo.        

7) É preciso empenho! Busque ele! Seja cheio dele! Ou então você se torna apenas 
um bem-intensionado  ou um falastrão!


