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Querido Amigo,
Se você for como eu, você adoraria poder operar no Espírito, através do poder de Deus, sendo usado por Ele
para a Sua Glória. Então preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque quero lhe falar sobre a presença das
fontes que são amargas e doces no Reino de Deus. Você precisa entender bem este assunto se quiser obter o que é de
mais alto e de melhor de Deus nesta vida.
Tiago fala sobre essa fonte no terceiro capítulo de sua epístola:
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz
de refrear também todo o corpo...
Ora, a língua é fogo, é mundo de iniqüidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo,
e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é
posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo
gênero humano;
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar; é mal incontido, carregado de veneno
mortífero.
Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à
semelhança de Deus.
De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam
assim.
Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fonte de água
salgada pode dar água doce.
Tiago 3:2, 6-12
Esta passagem deixa claro: SEM A INTERVENÇÃO DIVINA, A LÍNGUA NÃO SERÁ DOMADA,
POIS ELA NÃO PODE SER DOMADA PELOS MEIOS NATURAIS.
Mas o versículo 12 parece uma contradição do versículo 9. Tiago diz que com nossa língua bendizemos a
Deus, e então nos voltamos para os homens e os amaldiçoamos, os quais foram criados a Sua imagem. Tiago então
declara que nunca devemos permitir que nossa língua seja usada em função do mal. Qual é a razão que ele dá? Porque
é absolutamente impossível que da mesma fonte brote água doce e amarga.
Anos atrás eu perguntei isso a Deus, “Se é impossível da mesma fonte brotar água doce e amarga, como pode
um crente amaldiçoar os homens os quais são feitos a Sua imagem e se voltar a Você e O bendizer segundos depois?”
Talvez você se pergunte a mesma coisa, mas aqui existe algo que todos nós precisamos entender: Quando a
Palavra de Deus diz algo, ela realmente quer dizer aquilo. Esta é a regra número um para a meditação na Palavra de
Deus. Não importa se nós cremos ou entendemos o que a Palavra diz. Se Deus diz alguma coisa em Sua Palavra, nós
devemos considerar o assunto resolvido, porque é exatamente deste jeito que Ele vê a situação.
Temos que entender que o Reino de Deus não é uma democracia. Deus não está esperando nosso voto para
determinar o que é verdade. Se Ele disse, está dito. Ele já estabeleceu o padrão da verdade. A Palavra é o modelo para
tudo o que nós medimos neste universo. Ela é o discernimento das intenções e dos pensamentos do nosso coração. Se
nós não tivéssemos o modelo da Palavra, baseado no qual avaliaríamos tudo o que se passa em nossas vidas, não
saberíamos como mudar para o melhor, muito menos no que crer.
Então com isso em mente, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo quando você vê alguém falando
mal de uma pessoa um dia e levantando as mãos na igreja no domingo de manhã, adorando a Deus. Quando você
ouve palavras como “Oh, como eu Te amo Jesus” saírem de um poço de água amarga e se lembra dos momentos em
que esta pessoa ofendeu outras com suas palavras, você começa a pensar, Isto não faz sentido. Eu pensei que água salgada e
doce não podiam jorrar da mesma fonte.
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Mas a verdade é que água salgada e doce NÃO PODEM jorrar da mesma fonte porque Deus disse em Sua
Palavra que não podem. Uma chave para entender esta passagem em Tiago pode ser encontrada em Mateus 7:17-20,
onde Jesus declara que TODA ÁRVORE SE CONHECE PELO SEU PRÓPRIO FRUTO.
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Veja, uma árvore é uma companhia de produção. Ela começa como uma semente e precisa passar por muitas
mudanças. Ela tem o seu próprio sistema circulatório, e a água é o seu “sangue”. As raízes da árvore puxam todo os
minérios da terra através da água, e também misturam a luz solar com o monóxido de carbono, produzindo oxigênio.
Quando tudo isto é feito, a árvore trabalha para atingir um objetivo – produzir o fruto que, enfim, se
manifestará em seus galhos. É inevitável que os furtos venham. Como Jesus explicou, o que foi produzido dentro
daquela árvore com certeza será revelado em seus galhos.
O mesmo princípio se aplica a nossas vidas. Seja lá o que esteja sendo produzido dentro de nós, um dia
aparecerá. O que nós realmente somos será manifestado. A fortaleza que está dominando nossas vidas acabará sendo
exposta, seja ela a fortaleza da Palavra de Deus transformando nossa vida, seja uma fortaleza do pecado que nos leva a
ser poços de água salgada. No último caso, tentamos esconder o problema por um tempo. Mas logo a fortaleza será
revelada porque a Palavra de Deus sempre servirá como um discernimento das intenções e pensamentos do coração
(Hebreus 4:12).
Com toda ingenuidade que eu tinha quando nasci de novo, eu não era capaz de detectar os poços de água
salgada quando eles apareciam em minha vida. Mesmo depois de estar no ministério por muitos anos, eu ainda ficava
chocado quando um poço de água salgada finalmente expunha seu caráter diante de mim.
Tenha em mente que água doce e salgada não podem fluir da mesma fonte. A razão pela qual eu nem sempre
reconhecia um poço de água salgada quando ele vinha em minha presença era porque aquela água amarga estava se
manifestando em engano. Em outras palavras, a pessoa estava pintando um falso quadro de quem ela era para mim,
porque ela queria que eu acreditasse que ela era cheia de água doce. Mas, na realidade, aquela pessoa era tão salgada
quanto parecia ser tão doce quando o seu caráter verdadeiro era revelado – quando o fruto era verdadeiramente
manifesto nos galhos daquela árvore.
Com a minha ingenuidade eu deixei que muitos poços de água salgada me enganassem antes de aprender a lição.
Talvez isto tenha acontecido com você também. Talvez você tenha se deparado com um poço de água salgada e tenha
percebido um testemunho interior que disse, “Não confie nela”. No entanto, quando aquela pessoa lhe disse o quão
rico você poderia ficar se simplesmente seguisse seus conselhos, você imediatamente se tornou seu melhor amigo.
Então, quando aquele poço de água salgada jorra no seu jardim, você percebe, Bem que Deus me avisou. Eu simplesmente não
O ouvi. Eu mereço esta confusão.
Bem a verdade é esta: Um poço de água salgada será sempre um poço de água salgada, mesmo quando não
parecer. Aquela pessoa está apenas fazendo uma fachada para que você creia que sua água é doce. Quando você deixar
de fazer o que aquela pessoa quer, ela o descartará e partirá para outra. Provavelmente você fica confuso por estar
vendo fluir da mesma fonte tanto água doce como salgada. Mas isto não é verdade. A pessoa que magoou você nunca
foi uma fonte de água doce, o engano dela era apenas uma manifestação da água salgada dentro dela.
Com o tempo eu aprendi como deixar de ser o Sr. Inocente. Um poço de água salgada só me magoará se eu
permitir e não por eu não saber com que tipo de pessoa eu estou lidando.
“Como você distingue a diferença?”.
Não é sempre fácil e não posso fazer isso sem orar. Se eu não orar sobre o meu relacionamento com certa
pessoa, não tenho muito discernimento. Em vez disto, fico tomado pela “majestade” da personalidade daquela pessoa.
Penso que encontrei meu melhor amigo, alguém em quem posso confiar. Então a água salgada começa a derramar
através do caráter da pessoa e, de repente, sou magoado novamente.
Bem, eu não estou falando de alguém que acabou de sair das drogas ou acabou de ser salvo depois de ter sido
mal tratado e magoado pelo mundo. Eu entendo que uma transformação está começando nestes tipos de pessoas.
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Elas ainda são bebês que precisam do leite sincero da Palavra. Elas podem dar um passo para frente e um para trás
antes de mostrar o caráter de Deus, mentindo sobre os seus erros; mas apesar disso eu sei que elas estão em processo
de crescimento.
Mas não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que já cresceram e que já passaram da fase
de bebê e, no entanto, decidiram não mudar seu caráter. Estas pessoas apenas aprenderam a linguagem religiosa; elas
sabem exatamente como um cristão deve agir. Quando você começa um versículo elas terminam para você. Elas
parecem ser tudo o que você está procurando em um cristão. Contudo, bem lá no fundo da sua mente você quer saber
por que elas deixaram a última igreja que freqüentavam.
Com o passar dos anos o Espírito Santo tem purificado muita água salgada da minha própria vida. Primeiro eu
tive que passar pela purificação das tentações comuns que os cristãos enfrentam, tais como não querer ir a igreja e nem
adorar a Deus. Então, o Espírito Santo começou a purificar os vestígios da água salgada que ainda estavam escondidos
em mim.
Aos poucos, Deus foi me purificando cada vez mais daquela água salgada. Eu percebo que de vez em quando,
ainda flui alguma água salgada de mim. Mas pelo menos atingi um lugar onde odeio a manifestação da água salgada em
minha vida. Este é um passo importante para se tornar uma fonte de água doce!
Uma área de água salgada que tinha que sair da minha vida era a tendência de ser menos que absolutamente
verdadeiro com as pessoas a respeito da minha motivação em diferentes situações. Muitos de nós queremos aparentar
ser mais espiritual do que realmente somos aos outros. É por isso que freqüentemente damos desculpas, só para
encobrir as áreas fracas de nossas vidas.
Por exemplo, alguém pode perguntar a um amigo crente, “Por que eu não o vi no culto ontem à noite?”. Em
vez de responder apenas a verdade dizendo, “Bem, eu simplesmente não quis ir”, ele responde, “Eu tive que trabalhar
horas extras ontem à noite”. Este tipo de desculpa é tão comum no Corpo de Cristo que os cristãos não sabem o que
fazer quando alguém responde com sinceridade! A verdade é que quando os cristãos não vão aos cultos, a razão é
simplesmente porque não querem ir. E com freqüência elas dão desculpas para encobrir os motivos verdadeiros ou a
própria falta de espiritualidade.
Eu aprendi que quanto mais verdadeiro eu for em uma situação, em vez de querer que as pessoas pensem algo
diferente sobre mim, mais eu me torno a fonte de água doce que Deus quer que eu seja. O mesmo princípio se aplica a
todos nós.
Então, água doce e salgada não podem fluir da mesma fonte. O que uma pessoa realmente é acabará
aparecendo em seus galhos. Quando um poço de água salgada parece ser água doce, é geralmente água salgada que está
fluindo em engano. Isto é o que faz a língua ser tão perigosa. Como Tiago disse, a língua é o menor membro do corpo
humano capaz de “liberar” um mundo de iniqüidade!
Veja, tudo o que uma fonte de água faz é liberar água de seu reservatório. Então se o reservatório tem um
veneno dentro dele, a fonte, que nesta analogia é a língua, acabará por envenenar todos os que beberem dela. É por
isso que Tiago falou do PODER da língua – porque a língua tem a habilidade de por para fora tudo o que a pessoa tem
dentro do reservatório. E se o reservatório está cheio de contenda e inveja, Tiago diz em 3:16 que a língua liberará
confusão e TODA obra maligna.
Tiago até fez ligação entre a língua e o leme de um navio. O navio é maciço, mas o pequeno leme pode levar o
navio para dentro de uma tempestade, ou desviá-lo com segurança para longe dela. Do mesmo jeito, a sua língua pode
criar uma tempestade ou acalmar uma tempestade que ameaça destruir sua vida.
Contudo, você não pode domar sua língua pelos meios naturais. A única coisa que pode domar sua língua é a
sua nova natureza através do poder na Palavra de Deus. Estas são as armas da sua milícia que podem derrubar as
fortalezas na sua vida que não são de Deus, substituindo-as pela revelação que o deixará livre.
Tiago nos exorta a nos aperfeiçoarmos neste objetivo, pois se controlarmos a nossa língua, poderemos refrear
todo o nosso corpo (Tiago 3:2). Em outras palavras, dominar a língua é trocar o conteúdo do nosso reservatório
interior. No entanto, há somente um jeito de controlar o que tem dentro do nosso reservatório, para que nossa língua
não envenene as pessoas ao nosso redor: NÓS DEVEMOS DEPENDER COMPLETAMETE DO PODER
SOBRENATUAL DO ESPÍRITO SANTO.
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Lembre-se: água amarga e doce não podem jorrar da mesma fonte. Um dia, o que há dentro do seu reservatório
será revelado. Se você quiser ficar na igreja, você ficará na igreja. Se você não quiser ficar lá, você acabará deixando de
ir. Se você quiser orar, você orará. Se você não quiser orar você parará de orar. Você fará exatamente o que você quer
fazer, porque toda árvore é conhecida pelos seus próprios frutos.
Tiago faz a pergunta em Tiago 4:1, ‘De onde vêm estas águas amargas – estas guerras e brigas – entre vocês?”.
Então ele mesmo responde: ÁGUAS AMARGAS SEMPRE TÊM SUA ORIGEM NOS DESEJOS DA CARNE.
Uma pessoa que é um poço de água salgada está numa condição de queda, de voltar atrás. Ela não pode pedir nada de
Deus com qualquer sucesso porque quando ela o faz é a fim de usá-lo para os seus próprios desejos.
Como você pode ter certeza de que não está nesta categoria? Os versículos de 6 a 10 dizem o que você deve
fazer. Você deve se humilhar DIANTE DE DEUS, não DIANTE DOS HOMENS. Veja, Deus não se importa se
os homens estão ou não olhando. Isto não faz a mínima diferença para Ele. Ele quer que você se humilhe diante Dele
e se torne aberto para ser ensinado, trazendo frutos dignos de arrependimento. Somente assim Ele transformará você
em uma fonte de água doce. Só então você será capaz de resistir o diabo e fazer com que o inimigo fuja de você.
Tiago também diz no versículo 8, ...purificai as mãos, pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, limpai o
coração. Nós vemos aqui que uma pessoa que não tem um coração puro é de ânimo dobre. Ela é um poço de água
salgada. Ela o amaldiçoará com uma palavra e com outra bendirá a Deus. É por isso que Tiago diz que esta pessoa tem
que primeiro parar de pecar e depois purificar o seu coração.
Jesus falou sobre os puros de coração em Mateus 5:8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque
verão a Deus. Quem está na categoria do “coração puro”? Aquele que opera em total ausência de engano.
Natanael foi essa pessoa. Jesus disse sobre ele, “Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo”. (João
1:47-49).
A resposta imediata de Natanael foi: “Jesus, Você é o Filho de Deus”.
Por que a declaração de Jesus confirmaria a Natanael que este Homem falando com ele era o Filho de Deus?
Eu posso lhe dizer exatamente por quê. Em Deus não há treva nenhuma. Em sua imutabilidade, Deus não pode
mudar ou ser mudado, e nem é possível a Ele mentir. Isto significa que Ele não pode se unir à mentira de uma pessoa,
não importa quão insignificante seja esta mentira.
Então este israelita ficou impressionado quando ouviu Jesus dizer, “Você não tem disfarces”. Por quê? Porque
Natanael pagou o preço para andar na verdade. Ele sabia que só havia duas razões para uma pessoa mentir: 1) Ou ela
acredita que a solução temporária que a mentira traz para um problema é melhor que a permanente solução que Deus
traria com a verdade; 2) ou ela quer ser algo que não é. Em ambos os casos, uma pessoa que exagera ou representa a
verdade de um jeito errado não tem capacidade de entender um homem que se recusa a fazer isso, muito menos
acreditar em um Deus infalível que é INCAPAZ de mentir.
Este assunto fica ainda mais interessante. Veja, uma vez que você começa a pagar o preço para andar na
verdade e viver como uma fonte de água fresca como Natanael fez, você descobrirá que isto poderá lhe custar muito.
Por exemplo, se na declaração do seu Imposto de Renda você não omitir o ajuste de um dólar do seu salário, ainda que
lhe custe cinco mil dólares, você ainda assim o fará apenas porque quer manter o engano fora de sua vida.
Muitas pessoas dirão, “Eu posso esconder este dólar daqui. Não é legal, mas o governo nunca descobrirá”.
Mas, eu me recuso a fazer isso. O assassinato do meu caráter custa mais do que cinco mil dólares.
“Você quer dizer que perderia cinco mil dólares devido a um ajuste de um dólar?”.
Sim, eu perderia a riqueza do mundo antes de consentir com qualquer coisa que contribuiria com o assassinato
do meu caráter.
Agora você pode ver o que Natanael quis dizer com sua declaração a Jesus. Em essência, Natanael estava
dizendo, “Nenhum homem nesta terra poderia entender o que esta decisão em andar na verdade tem me custado. Você
tem que ser o Messias para entender isto!”.
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A resposta de Jesus para Natanael foi exatamente igual a Sua declaração em Mateus 5:8: O puro de coração é
bem-aventurado, pois verá a Deus. Portanto, Jesus disse a Natanael, “Em verdade, em verdade vos digo que vereis o
céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem”.
Gostei disto. Jesus não disse isto a nenhum dos outros apóstolos exceto a Natanael. Bom, alguns dos outros
podem ter recebido visitações celestiais em suas vidas, mas não viram os anjos continuamente subindo e descendo entre
o Céu e a Terra! Por que foi permitido a Natanael ter visões celestiais? Porque Deus sabia que este discípulo jamais as
receberia e as julgaria errado, exagerando, ou mentindo sobre elas. Quando Jesus dizia alguma coisa a Natanael, sabia
que podia confiar nele.
Jesus pode falar a mesma coisa sobre você? Você já tomou a decisão de pagar o preço da verdade na sua vida?
Você é um poço de água salgada ou uma fonte de água doce?
Você talvez diga, “Eu sou tão salgado, que nem acredito que consiga mudar”. Mas um poço de água salgada
pode crescer e ser transformado em uma fonte de água doce. Deus lhe dará a graça para mudar – desde que você
queira se entregar à autoridade da Sua Palavra.
Mas e se uma pessoa procura graça, enquanto ainda está usando a Palavra por conveniência, para encobrir seu
pecado? E se intencionalmente essa pessoa se aproxima de outras ingênuas para tirar proveito delas?
Uma pessoa como essa está em apuros, pois Tiago diz em 4:6 que Deus é CONTRA ela. Depois que esta
pessoa mostrar o seu verdadeiro caráter – a água salgada que sempre esteve escondida dentro dela – ela passará a
procurar outro grupo de pessoas ingênuas. Contudo, pode ter certeza: o que ela é verdadeiramente em seu interior será
revelado. Lembre-se: o fruto de uma árvore, seja bom ou ruim, aparecerá em seus galhos.
Esta é uma razão pela qual eu encorajo as pessoas a orarem muito no Espírito Santo. Quando uma pessoa é
diligente nesta prática, logo a água salgada começará a ser drenada e água doce fluirá livremente.
Então se humilhe diante de Deus, e fique livre da água salgada que está dentro de você. Comece a se
arrepender e pedir a Deus para mudar você até que você comece a produzir o fruto de arrependimento. Adore a Deus.
Ore no Espírito Santo. Medite em Sua Palavra e confesse continuamente Sua Verdade. Recuse-se a derramar água
salgada; apresente-se como você realmente é para as pessoas.
Sempre se lembre de que a Palavra de Deus é a sua espada de dois gumes que divide espírito e alma. Ela é o
único agente qualificado pelo qual você pode purificar o seu coração, pois apenas a Palavra pode discernir os desejos do
seu coração, fazendo você saber o que tirar e o que construir na sua vida, buscando a Deus de todo coração.
Você PODE transformar o conteúdo do seu reservatório interior, até que apenas água pura flua dele. Você
tem as armas espirituais necessárias a sua disposição. Agora você deve fazer proveito delas, permitindo que o Espírito
Santo transforme você na fonte de água doce que Deus o chamou para ser!
Seu amigo e colaborador,
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
“Não seja um Poço de Água Salgada”
4 de Fevereiro de 2007
Uma doce paz, que não é deste mundo, Eu dou a você. [João 14:27]
Comentários – Uma paz do Espírito Santo, baseada na nova natureza, pois eu pertenço ao Reino de Deus e Ele está preparando
o resto da minha caminhada agora.
Não existem razoes para que você se condene, pois as suas fraquezas continuam sendo vencidas. Para quê se
condenar? Apenas se entregue a Mim e Eu operarei a Minha graça em você. Por que você se limita? Quando você se
limita, você impõe limites na distância que vai percorrer. Porque você aceita que as coisas ao seu redor sejam mais
poderosas do que você?
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Ouça o que o Espírito diz: Não fique onde você está andando. Você não precisa ficar aí. Tudo o que você
precisa fazer é usar o que Eu lhe dei. Primeiramente, a sua força será medida pela sua fidelidade em meio ao problema,
mas depois os caminhos serão abertos para muitas vitórias e para o Meu poder. Então, fique no caminho e saiba que
nada tem poder de parar você.
1º de Abril de 2007
Entregar-se a Mim em adoração, falando a Minha palavra em adoração, é o que você pode fazer para mudar
imediatamente a atmosfera ao seu redor, pois a pessoa que faz isso está ministrando a si mesmo. Quando você se
regozija e Me magnífica com o seu coração – muitos de vocês têm feito isso com todo o coração – saiba que não sou
Eu que estou mudando. É você que está! Você não permanecerá o mesmo quando se aproxima de Mim e glorifica tudo
o que Eu sou e tudo o que você se tornará, diz o Senhor.
4 de Abril de 2007
É momento de se apoiar em Mim, se apoiar na Minha paz. Decida-se a se entregar em paz à Minha mudança.
Fique em paz e descanse a sua mente e você verá que está escolhendo os atributos e a parte de Mim que sustentam
você durante momentos difíceis. É você que decide se será uma caminhada fácil ou difícil.
Apóie-se na Minha paz, pois Eu a distribuirei em grandes quantidades, através da Minha graça. Apóie-se na
Minha paz, pois Eu tenho lugares maravilhosos para levar você e haverá um dia de gritos de grande vitória. Mas saiba
que os gritos da sua voz serão ouvidos em todos os lugares, pois essa vitória não será algo comum. As suas vitórias
sairão daquilo que é comum na religião e estimularão novamente o fervor da Minha presença, dos Meus moveres e de
tudo o que Eu sou na casa americana.
Então, receba o Meu encorajamento. Não seja como os que protelam. Receba o Meu encorajamento, pois isto
tudo está muito próximo. Você sabia que muitas vezes a paz é um simples toque no seu espírito e uma decisão com a
sua mente para andar no que Eu tenho para você? Portanto, coopere em espírito, alma e corpo e você se verá andando
em caminhos incomuns, pois muitos de vocês desejam ser usados.
2 de Maio de 2007
A razão pela qual muitos tiram muitos versículos dos Meus ensinamentos e parábolas do contexto, diz o
Senhor, é porque eles gostam de escolher certas partes para respaldar o que eles ensinam e dizem. Ninguém gosta de
deixá-los no contexto, porque a maior parte do que Eu digo resume-se a um coração de servo. E porque se trata de um
coração de servo, muitos não entendem o que Eu estou dizendo.
Na medida em que você se exercitar no dom de revelação e permitir que o Espírito Santo fale aqueles mistérios
por você, colocando no seu entendimento o mistério de tudo o que Cristo é em você – a esperança da glória, às vezes
leva um certo tempo para que Eu consiga mostrar as coisas para você, porque Eu preciso mudar o nível de
mortificação no qual você está andando. Eu mudo os níveis da sua disposição e da sua fome por entender a Minha
Palavra. No entanto, quando estas coisas forem realizadas, nada poderá parar você.
Muito da Minha Palavra não é compreendido, diz o Senhor, porque quando Eu posiciono você no coração de
servo, Eu faço de você um servo Meu e, um servo Meu é um servo do Meu povo. Quando Eu digo andar nestes lugares
– lugares em que você coloca os outros acima de você e os serve, onde o amor em você lançou fora o medo – você tem
um objetivo: terminar o que Eu lhe dei para fazer.
9 de Maio de 2007
Não é hora de dar passos para trás. Você não sabe que quanto mais o diabo luta contra as suas emoções e luta
para derrotar você, mais perto você está das respostas? Não é hora de andar para trás. Quando tudo em você está
lutando contra a oração e princípios espirituais, siga em frente, pois é nesse momento que você está mudando mais, diz
o Senhor.
3 de Junho de 2007
Ao entrarmos em grandes momentos de colheita, você se maravilhará quando Me vir mover em uma pureza do
Meu Espírito e Meu poder. Muitos de vocês dirão, “Eu fui enganado. Se eu soubesse que era assim, teria começado a
mudar há muito tempo”.
O que você acha que as palavras “refrigério da Minha presença” significam? [Atos 3:19] [Elas significam] que
Eu derrubarei toda a oposição e resistência. Você será revigorado, diz o Senhor, você será revigorado pela Minha
presença.
13 de Junho de 2007
Existe um lugar – um lugar onde o impossível acontece. Muitos param antes disto, pois as coisas do dia-a-dia
param essas pessoas que buscam o que Eu tenho para elas. Você não sabe que não existe um lugar em Mim onde você
precisa parar?
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Siga em frente, diz o Senhor, pois muitas coisas antigas e dores que resistiram a muitas linhas de oração irão
embora sob a unção que estou disponibilizando nestes últimos dias, diz o Senhor.
Ouça o que Eu digo: Eu falo de avivamento. Falo de avivamento, de avivar... Nesta última parte, Ele disse: Falo
muito disso, pois nunca deixarei de falar até que Eu veja essas coisas acontecerem.
*****
Eu não disse, “Existe algo muito difícil para mim?” [Jeremias 32:27] Eu sou o Deus do impossível e mesmo em
meio a tudo isto, saiba do seguinte, diz o Senhor: Quando Eu começo a fazer milagres extraordinários para você, saiba
que é sempre na sua mudança, na medida em que você se aproxima de Mim, que Eu me regozijo. Os milagres são nada
para Mim, mas a sua comunhão é tudo.
20 de Junho de 2007
Na medida em que a sua edificação traz você para frente, ela, sem dúvida, em seu tempo, exaltará você acima
das circunstâncias atuais e de tudo que está no caminho da Minha vontade perfeita para você. Não pare, pois a única
coisa necessária é que você se entregue a Mim por fé e Eu proverei a oração; Eu proverei a unção. Aliás, Eu provejo o
plano que tenho para a sua vida.
Aprenda a fluir nisto até que você flua naqueles momentos descuidados e se ouça orando, até que você se
acorde para orar. Libere-Me e você verá: Você estará do outro lado dos seus sentidos, olhando para trás para um
problema que era e não é mais.
Isto levará você a um descanso – o descanso que você recebeu quando os seus pecados foram levados embora
e você recebeu a Minha natureza – ao qual o Espírito Santo vai querer levá-lo para que você entre no que você tem.
Aquele que entra totalmente no Meu descanso cessa das suas próprias obras. Você que entra na plenitude da
Minha fé olhará para trás e verá que não foi pelas suas obras ou posição, mas pela Minha que Eu lhe dei isto. Então,
solte o que é velho e pegue isto. Há muitos momentos de alegria diante de você, diz o Senhor.
Porque as armas dele [do diabo] são os sentimentos de impotência e falta de esperança – ele está tentando
desencorajar e derrubar você. Aqueles que nunca avançam na Minha Palavra são um alvo muito fácil para ele, pois
aqueles que estão avançados no andar do Meu Espírito, quando o diabo traz as coisas que está trazendo com esta força,
saiba disto: Ele sabe que o momento de soltar essas coisas está próximo. E as grandes vitórias que estão preparadas
para você serão conquistadas, você as atingirá, diz o Senhor.
27 de Junho de 2007
Encoraje-se, porque o seu caminho está sendo estabelecido por você pelo Meu poder e pela liderança do
Espírito. Encoraje-se, diz o Senhor, ande com ousadia e mantenha-se na Minha paz, pois você está indo adiante e
grandes coisas estão por vir. Portanto, siga-Me, siga-Me, diz o Senhor, e você verá.
8 de Julho de 2007
Na medida em que você vai à frente nas Minhas unções e no sobrenatural, que são recebidos na plenitude da
minha graça, saiba do seguinte: quando a sua fé Me libera para cruzar estas linhas, você saberá que não é pelas suas
obras, mas, antes, pela manifestação do Meu amor por você.
Nenhum de vocês poderia ser bom o suficiente sozinho. É a posição que Eu lhe dei. Então, não se condene
pelos seus erros. Apenas saia de onde você está. Continue em linha sobre linha e de glória em glória na Minha presença.
Quando você trabalha a sua posição futura, indo de glória em glória, você Me libera com a Minha graça para
que Eu venha e faça por você o que posso fazer agora. Portanto, não se regozije em você mesmo, mas na força que Eu
lhe dei.
Assim, olhe para a perfeição que vem do Meu Filho através da graça que Eu lhe dei, não pela suas forças.
Entregue-se a Mim sem condenação e deixe-Me operar o que Eu opero em você, diz o Senhor.
18 de Julho de 2007
Muitos de vocês dirão, “Quisera eu que aqueles dias tivessem sido mais longos, e que eu tivesse me entregado
mais ao Espírito. Eu queria ter aprendido mais sobre a guerra”. De fato, muitos de vocês aprenderão o que desejam
saber agora e no dia da sua missão, e o diabo virá para roubar o que você fará.
Muitos de vocês dirão, principalmente quando o inimigo vier, “Se eu tivesse prestado mais atenção e
descoberto mais sobre a guerra”, porque você estará à frente no Espírito. Naquele dia, ele seguirá o seu tributário e
tentará roubar o que você tem. Mas lembre-se destes dias, fique firme e você não cairá, diz o Senhor, antes, você terá
uma grande colheita.
Então, seja forte e corajoso: os Meus propósitos estão sendo cumpridos neste lugar.
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