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DAVE ROBERSON
Novembro – 2008
Querido amigo,
Em Mateus 9:38, Jesus disse:
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.
Deus quer que as pessoas sejam salvas mais do que você ou eu podemos imaginar. Então, por que Ele mesmo não
envia os obreiros? POR QUE ELE PRECISA DAS MINHAS ORAÇÕES?
Porque Jesus é o Cabeça e nós somos o Corpo. Somos Suas mãos, Seus pés e Sua boca. Jesus nos usa para operar na
Terra. Então, deixe-O usá-lo para mudar as coisas.
Junto com esta carta estão as profecias que vieram durante a nossa Conferência de Oração e Poder em outubro de
2008, inclusive algumas palavras e visões que alguns dos participantes receberam durante e após a conferência.
Lembre-se de que uma profecia é a mente de Cristo sendo falada sobre a Sua Igreja, Sua direção e Sua vontade.
Nestas páginas de profecias, também há uma confissão que declara abundância e superação da falta – que o ajudará a manter o
seu foco em Deus como o seu Pai e Provedor. Confessar a verdade dará a Deus o que Ele precisa para trazer a mudança.
Comecei a escrever esta carta antes do fim das eleições aqui nos Estados Unidos, porque queria que vocês recebessem
as profecias e palavras o mais rápido possível, mas senti que devia esperar até a última decisão para poder confortá-los e
encorajá-los – independentemente do resultado. E digo o seguinte: Combatemos o bom combate, orando pela melhor
liderança no nosso país.
Sempre se lembre de que é uma bênção quando o governo que nos rodeia não é contra a divulgação do Evangelho.
No entanto, quando este não é o caso, a falta de liderança moral não é uma desculpa para que os cristãos deixem de orar.
Jesus disse aos Seus discípulos em Mateus 28:19:
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.
Note que Jesus disse “todas as nações”. Você pode ter certeza de que nem todas as nações eram amigáveis. Os
crentes já sofreram sob todo o tipo de reino para pregar este Evangelho.
Paulo disse o seguinte em Primeira Coríntios 4:11-16:
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há
contendas entre vós.
Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu
de Cristo.
Está Cristo dividido? foi Paulo crucificado por vós? ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio,
Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome.
E batizei também a família de Estéfanas; além destes, não sei se batizei algum outro.
Percebi que um padrão tem se repetido ao longo da história. Quando se trata de perseguição, a carne quer fugir, mas
quando se trata de prazer, A CARNE QUER PARTICIPAR. Tome como exemplo uma pessoa que viveu em condições
ruins em um país de terceiro mundo e sobreviveu a um tipo de perseguição que a obriga a negar Cristo. Um dia, essa pessoa se
encontra nos Estados Unidos, na “terra da liberdade”, com toda a sua abundância, e descobre que sua lealdade a Deus será
ainda mais testada sob o prazer do que sob uma vida de adversidade.
Por favor, não me leve a mal; eu acredito que os Estados Unidos são um ótimo país. Sempre tive liberdade – foram
nossos fundadores que tornaram isso possível. Contudo, não podemos nos deixar levar pelos prazeres desta vida enquanto a
legislação pega a mesma liberdade que faz este país ser tão bom, e a utiliza a fim de retirar a moralidade através das leis,
reconstruindo coisas que Deus já destruiu, como Sodoma e Gomorra, e o sacrifício de crianças que ainda não nasceram no
altar da lascívia.
O que você pode fazer de mais poderoso é orar e crer que as suas orações fazem a diferença! Não pare agora! E, por
favor, faça com que mais pessoas orem, porque – novamente – as orações fazem a diferença.
Seja sempre abençoado e permaneça em paz.
Seu colaborador,
Dave Roberson
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Profecias Recebidas na
Conferência de Oração e Poder
5 de Outubro de 2008 – Siga o seu Mestre com atenção
Comentários – Ele está dizendo que ao longo do caminho o Espírito Santo colocou guardas para mim, porque eu operei o Seu plano à
frente, e isso é para você também. Ele está usando isso como exemplo:
Eu opero o Meu plano à sua frente, pois quando a maioria começa a descobrir a profundidade do amor que tenho por
eles, eles deixam de entender o resto das operações do Meu Espírito e não entendem o resto do que precisa acontecer. Então,
o inimigo usa confusão para abortar o que estão ensinando e fazer com que eles andem no caminho errado, porque não têm
entendimento da plenitude de Quem Eu sou e do Que Eu sou.
Mas se você seguir o Seu Mestre com atenção, Ele revelará este tipo de amor para você, que devastará as obras do
inimigo e não haverá limite para o seu caminhar ou para o que a Minha mão pode fazer através de você, diz o Senhor.
Existe um momento de moveres poderosos do Meu Espírito nestes últimos dias, então, fique firme e regozije-se;
fique muito alegre. Existe algo muito difícil para Mim?
Há um momento de bênção chegando
Contrário ao que você está ouvindo em todo o mundo, e principalmente no seu próprio país, há um momento de
bênção chegando para o Meu povo que Me serve, um momento de bênção inédito. E até mesmo os que não crêem terão que
dizer: Isto deve ter a ver com o seu Deus.
Então, seja forte e saiba que as coisas que estão acontecendo podem trazer a salvação de muitos, se você for fiel em
Me seguir e saber que sou o seu Provedor, diz o Senhor.
A Minha vontade é suprir muitas necessidades
Através da profecia e sua interpretação, os segredos do coração são manifestados. [1 Coríntios 14:24,25]
Ele está dizendo isso, porque eu movi esta manhã [de acordo com a liderança do Espírito Santo]. Alguém reagiu e chorou e coisas
aconteceram, tudo o que Deus disse aconteceu.
Alguém me perguntou (e tudo isso é interpretação das línguas), “Por que Deus Se moveu assim?” E uma vez quando Lhe perguntei, Ele
me disse, “Eu teria Me movido para esta pessoa o mais rápido que pudesse, mas normalmente Eu não tenho uma boca através da qual falar”.
Então, quando Ele tem alguém, uma voz, Ele irá atrás daquele pessoa todas as vezes.
Então, não ache estranho quando Eu introduzir os Espírito Santo nos dons e mover fluentemente na Palavra, porque
é a Minha vontade suprir quantas necessidades Eu puder, na medida em que puder agir a partir do que você Me dá.
A sua vida pode mudar da noite para o dia
O que você acha que o levará adiante no Meu plano? É você correr aqui e ali, experimentando coisas novas? É
esperar e pensar que tudo vai dar certo para você?
Por que você especula e se entrega a coisas que fazem ou não fazem sentido? Entregue-se a Mim, pois o Meu
caminho é sempre de liberdade e sempre o leva ao sucesso do que Eu disse que você pode ter nas Minhas promessas e pelo
Meu poder, diz o Senhor.
Por que você quer se entregar a coisas que não valem nada? Separe-se e passe tempo Comigo; você verá que sua vida
pode mudar da noite para o dia.
O Meu maior desejo
Há pessoas que estão Me ouvindo e Eu tenho uma voz para falar com elas. Não importa o que aconteça na Terra,
você não sabe que posso levantá-lo acima disso? Tudo o que o diabo faz para desvantagem, Eu posso transformar em
vantagem para Mim. Posso transformar a destruição que ele traz em vitória que engloba um avivamento poderoso, um
derramamento do Espírito Santo.
Ouça o que o Espírito diz: O Meu desejo para você é que você fique livre para se mover em Mim e prosperar, criar os
seus filhos na Terra Prometida. Este é o Meu maior desejo, diz o Senhor.
Não é a Minha vontade que a tribulação venha primeiro e que você passe por coisas. O Meu desejo é que você se
aproxime de Mim porque você Me ama e Eu lhe dei o que Eu sou; o Meu desejo é que você mude as coisas. Esta é a Minha
perfeita vontade.
8 de Outubro de 2008 – Um nível de graça no qual gosto de operar
Quando algumas coisas se edificam contra você e sua vontade, tornando-se uma fortaleza, elas são o tipo do qual
você quer se livrar. Às vezes, através da Minha graça e da operação de unções e dons, posso destruir essas coisas que o
prendem.
Posso manifestá-los em dois níveis: Posso destruir o que o prende porque está lá contra a sua vontade e porque você
tem buscado pela solução em Mim. O segundo nível das Minhas manifestações da graça é quando lhe dou força para levantar
mesmo se você for derrubado diversas vezes, você não vai desistir de se apresentar a Mim, até que você vença. Este é um
nível no qual gosto de operar por você, diz o Senhor.
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A Minha unção e poder inundarão os meios de comunicação
Uma era está vindo, na qual poderei usar toda forma de comunicação, pois nestes últimos dias, o conhecimento
realmente aumentou e Eu usarei isso para o Meu benefício, diz o Senhor.
O inimigo saiu na frente e ele sempre tenta se aproveitar do que Eu estou fazendo, pegando as ferramentas que eram
para o Meu Evangelho para espalhar os seus propósitos.
Ele não sai na frente na mídia? Ele não saiu na frente na indústria cinematográfica? Ele não saiu na frente com tudo o
que pode trazer perversão, lascívia e que enche você de imagens erradas? Tudo isto foi desenvolvido no último dia para Mim,
diz o Senhor, para que todas as nações ouçam a Minha verdade.
E saiba disto: Nestes últimos dias, as Minhas unções atingirão as salas através da mídia tão poderosamente quanto
atingiram as pessoas presentes naquelas grandes cruzadas.
Curarei milhões de uma só vez, Libertarei milhões de uma só vez. Você não sabe que contidas naquela língua
poderosa que lhe dei para mudar estão as chaves que liberam a Minha unção e poder que inundarão os meios de comunicação
e prepararão o Meu retorno? Diz o Senhor.
Tenho a verdade para revelar
É a Minha intenção, diz o Senhor, revelar a verdade aos que se entregaram a Mim; principalmente aos que se
posicionaram para receber a revelação, se entregaram à oração e a receber a verdade e os Meus mistérios. Tenho a verdade
para revelar sobre o Meu poder e há áreas nas quais posso ser liberado para mover de forma que o mundo da Igreja seja
chocado. Os que estão Me obedecendo estão formando o fundamento para que Eu mova, diz o Senhor.
Então, seja forte e permaneça no que você está aprendendo. Construa um fundamento embaixo de seus pés, pois
estamos diante de um dos maiores tempos da história, quando as coisas começarão a acabar, diz o Senhor.
9 de Outubro de 2008 – Encontrei servos – Posso trazer resultados
(Antes de uma oração para fortalezas de lascívia)
Na maioria das vezes em situações como esta, o que Eu tenho falta, diz o Senhor, é de autoridade para operar em um
nível como este. Mas você pode se alegrar em saber que encontrei servos através dos quais posso falar a Minha mente,
portanto, posso trazer resultados.
Não há como parar
Seja forte, pois é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, com lábios gaguejantes e
outra língua falei com este povo. [Isaías 28:11] Você não sabe que aquele dia foi um dia fundamental no Corpo de Cristo?
Você não sairá por aí equipado com o Meu Espírito Santo e o Meu poder sem que Eu o transforme de glória em
glória. Você está olhando para um momento que nunca foi visto na história do mundo. Então, seja forte e continue a seguir
em frente, pois para onde você está indo não há como parar.
Você precisa seguir em frente e se preparar para o tipo de batalha que você encontrará, diz o Senhor, e que a Minha
paz reine com você.
Conferência de Oração e Poder – Outubro 2008
Palavras e Exortações Recebidas Através do Corpo de Cristo
Deixe-os nas Minhas Mãos
Aqui há os que estão em lugares de liderança e os que não estão, mas a mesma situação tem acontecido com todos.
Ouça para que o cansaço não tome conta, por causa daqueles que uma vez foram próximos de você, mas caíram. Você tem
trazido-os diante de Mim constantemente [em oração] e Eu digo a mesma coisa: Deixe-os nas Minhas mãos e siga em frente.
A única forma de recuperá-los é seguir em frente e tomar posse da plenitude que os liberta.
Há muitos aqui que sucumbiram às coisas que uma vez foram ajustadas. Saiba que esta porta ainda está aberta porque
você continua querendo se associar a estas pessoas e fazer parte da vida delas, enquanto o seu espírito discerne e conhece a
verdade, mas a sua mente persiste e o diabo diz, “E aquelas pessoas? Se você deixá-las para trás, o que acontecerá com elas?”
Ao se preocupar com elas, você se coloca em risco, permanecendo em um lugar onde você tem que ceder
constantemente para permanecer na presença delas. Quando você cede, você deixa de lado a Minha Palavra, que é a sua
obediência de seguir em frente e deixá-las nas Minhas mãos. Um grande momento de confiança espera por você neste lugar.
Lembre-se de que Eu sou o Senhor da Colheita e sou o Bom Pastor, então, fique comigo e deixe-Me mostrar a você o
caminho para ministrar a estes que parecem ter caído.
Os olhos deles não estão fixos em Mim, pois eles buscam a sua própria direção. Deixe-Me cuidar disso e tome posse
da sua liberdade. Na medida em que você deixa esta falsa responsabilidade, você encontrará uma confiança em quem você é e
no que você já conquistou; você não estará violando o amor, mas estará verdadeiramente andando na verdade em amor.
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A Glória do Senhor Está se Levantando
O que está se levantando na Minha Igreja, naqueles que permitem que o Filho Se levante neles, é a glória do Senhor.
É a hora da divisão. Há uma divisão como nunca na história do Meu povo. É uma divisão de alma e espírito.
Uma fúria está vindo sobre a Terra. É a fúria dos Filhos da Justiça. Eles andaram sem medo em meio ao inimigo,
sendo guiados pelo espírito dentro deles. As montanhas se derretem como cera diante dos que habitam na Minha Presença;
que não são mais guiados pela alma, mas pelo espírito.
É um momento de grande divisão – a divisão da alma e do espírito – como nunca na história da Minha Igreja. Estas
serão as pessoas que conhecem o seu Deus e dão frutos.
A conquista da alma é uma guerra violenta que produz pessoas ferozes – os Meus Filhos da Justiça. Os Meus Filhos
da Justiça têm lutado uma guerra violenta e estão prestes a serem manifestados na fúria do Meu amor, da Minha natureza.
Nada pode resistir à imagem da Minha natureza, assim como nada pôde resistir ao Meu Filho.
É um momento de despertar e muitos se perguntarão, De onde estas pessoas vieram? Onde elas estavam escondidas? E a
resposta será: Elas estavam escondidas no esconderijo do Altíssimo. Elas foram escondidas para aprender a viver na Minha
Presença, através da Minha natureza que é nova.
Os tempos parecem ruins e o futuro, desanimador, mas é o dia mais brilhante que está chegando. Nada pode resistir à
luz da Minha gloria, na medida em que os Meus filhos trazem o Meu Reino para a Terra.
Ah, como Eu esperei por este dia. Esta espera não é conhecida dos homens. É a espera do Criador pela revelação dos
“Filhos da Sua Glória” – os verdadeiros Filhos da Justiça.
É um novo dia; é uma nova era que está chegando, mas não sem guerra. Ela não vira sem batalha, ou sem preço, mas
será gloriosa em pureza.
Que dia para se estar vivo! – vocês que estão em Mim.
Não pare, não perca o passo, mas continue no caminho que você escolheu, que Eu pus diante de você.
A sua melhor hora está por vir.
Sobre a Nuvem – As Estratégias do Inimigo
Em um sonho, uma nuvem extremamente grande e escura estava vindo, como uma missão do inimigo contra o Corpo de Cristo
Nesta nuvem está a arma destrutiva da preocupação – a preocupação sobre o que eles são em Mim [falando sobre os
que se tornam devoráveis]. Eles permitiram que as coisas da carne se amontoassem neles sem resistência e sem usar a
autoridade interior contra estas coisas.
Uma das GRANDES táticas do inimigo que está se levantando é a inveja, porque é muito contenciosa. Ela se mostra
mais frequentemente através da ofensa, porque eles não conhecem o seu lugar em Mim, então, cobiçam um lugar que não lhes
pertence no Meu Corpo. Eles cobiçam “direitos” carnais, que apenas satisfazem as fraquezas na carne, na alma, e estes
caminhos se opõem totalmente a Mim.
Quando Eu divido a alma e o espírito, Satanás quer vir e dividir o Meu Corpo. Ele não pode fazer o que quer. O Meu
povo precisa continuar no processo de mortificação, para que todas estas coisas em suas almas morram aos seus pés.
Eles precisam se manter na fúria do espírito, para se oporem a estas armas da carne que o inimigo usa.
Não aceite a divisão. Pare-a desde o início. Não dê lugar para que a ofensa se espalhe pelos fracos – pare-a no início
com a verdade. Fale a Palavra em amor e verdade, mas fale-a. Não carregue armas da carne, apenas carregue as armas do
espírito e pare isto desde o início.
O inimigo montou acampamento para começar o seu ataque, mas ele pode e deve ser parado pela autoridade que está
em você. Use as armas da Minha guerra que Eu lhes dei e declare a sua autoridade e vitória sobre esta emboscada diante de
você. É hora de se levantar contra isso.
Sonho Sobre a Nossa Autoridade
Em um sonho, o Espírito Santo usou uma imagem para transmitir uma verdade que devemos levantar e na qual
devemos andar.
Vi um ministro diante de um casal. Ele estava prestes a uni-los em matrimônio e ouvi-lo dizer, “Pela autoridade que
me foi dada, eu os declaro...”
O Espírito Santo me disse:
Da mesma forma que o governo civil capacitou este ministro com autoridade, Eu também lhes dei a Minha
autoridade. Dentro de você reside a autoridade para falar contra tudo que se opõe a você, seja doença, seja enfermidade,
circunstâncias ou diabos.
Você tem autoridade para remover tudo o que não é Meu de acordo com o poder que lhe dei.
Agora se levante e use-o!
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Olho para Vocês
Muitos tem olhado para um homem que carregará o avivamento. No entanto, Eu olho para o Meu Corpo. Vim para
esta Terra como um homem e carreguei o avivamento do Meu Pai colocado em Mim, na Minha natureza, através da operação
do Seu Espírito. Agora, este avivamento será carregado pelo Meu Corpo que terminará a Minha obra.
Na medida em que homens e mulheres acordam para esta verdade de que “Eu olho para vocês”, a fim de trazerem o
Meu Reino na Terra, o Meu avivamento poderá ser derramado nesta Terra.
Tenho preparado um povo, mas é necessário mais do que estes para levar este avivamento a cada canto e pedaço
desta Terra, a fim de que os que Me desejam, Aquele que dá a Verdade, possam receber o Meu derramamento.
Tenho esperado pelo dia que está chegando, mas digo a você: Não é hora de diminuir a sua atenção sobre como você
se apresenta a Mim, como um sacrifício vivo de mortificação em todos os caminhos da carne.
Eu digo para o Meu Corpo: Siga em frente. Não seja fraco, mas forte ao seguir em frente, pela Minha graça, nos
lugares em Mim que ainda precisam ser atingidos. Não se acomode com a fraqueza; resista. A fraqueza da carne precisa ser
resistida pela graça que está no Meu processo de mortificação.
Quando você continua a orar em línguas, os feitos da carne são mortificados. Quando você adora, a força da alma é
vencida pelo fortalecimento do Meu espírito que estabelece aquele lugar de paz na alma. Quando você jejua, você se coloca
naquele lugar chamado “Feito”, onde Eu morri no seu lugar e você se levantou na força da Minha graça, Comigo.
Quando você pega estas e todas as chaves que Eu lhe dei, deixe que a sua caminhada Comigo seja uma corrida, pois a
corrida é para que os mais rápidos corram.
Há uma urgência na velocidade, pois o seu adversário está rondando em busca de quem possa devorar. Não seja
devorável! Lance todas as suas ansiedades sobre Mim, para que você mantenha a sua velocidade.
O momento está chegando, está próximo, quando Eu verei o que tenho esperado para ver – um derramamento do
Meu Espírito sobre toda a carne que receber, para serem renovados e se tornarem como Eu.
Então, pegue estes momentos que lhes dou para se reunirem e serem fortalecidos, como o Meu Corpo, em Mim, e
continuem a correr mais rapidamente, para entrar em tudo o que Eu preparei para você. Não é ora de relaxar. Não é hora de
agarrar o prêmio, pois o prêmio é dos que correm e terminam a corrida. A corrida ainda não terminou e a velocidade
estabelecida é alta.
Não pare para ajudar os que vacilarem. Eu tenho uma maneira de ajudar os que vacilam. A sua tarefa é terminar a
corrida diante de você.
Corra com diligência. Não olhe para trás, para os que perdem a velocidade, mantenha os seus olhos em Mim. Eu sou
o alvo diante de você – toda a plenitude que está em Mim.
Há uma graça para que todos corram. Há uma graça para que todos permaneçam na corrida. Pegue a sua graça e
mantenha os seus olhos sobre Mim.
O Deus do “E Se”
Geralmente, as palavras “e se”, quando faladas com relação a uma posição de fé, não são aceitas no âmbito da fé.
Geralmente, considerar qualquer possibilidade além da posição que você está tomando no espírito seria violar o seu
posicionamento de fé, mas o Meu Corpo precisa entender que há exceções à regra quando se trata dos filhos da luz em um
mundo de trevas.
Quando você está falando do Meu amor por você e do poder da Minha redenção e tudo o que a Cruz proveu para
você como herança, não há lugar para possibilidades. Essas coisas são absolutas. A sua posição de fé e confissão não pode dar
lugar para a possibilidade de que Eu falhe. Eu não disse que, “neste mundo você terá tribulações”? Grande parte do Meu
Corpo está tentando tomar uma posição em sua fé e confissão, mas, no entanto, as palavras “e se” continuam aparecendo em
seus pensamentos:
E se tal pessoa for eleita? E se tudo o que estamos orando para que não aconteça, acontecer? O que faremos como Corpo de Cristo? Será
que nós, uma Igreja que ora, falhamos com Deus porque o “e se” aconteceu?
Eu desejo eliminar todo o medo da Minha Igreja porque o medo tem tormento, mas o perfeito amor lança fora o
medo. Eu desejo que vocês sejam aperfeiçoados no Meu amor. É por isso que Eu venho falar com vocês, diz o Espírito da
Graça.
Eu sou Deus e conheço o início desde o fim. Eu sei quem será o seu Presidente, – eleito em alguns dias – mas desejo
que os seus corações estejam tão estabelecidos no Meu futuro para vocês, que poderei usar a sua fé no presente. E se “o pior”
acontecer? Quando o grande rei Nabucodonossor declarou ser Deus e erigiu a estátua para ser adorada, ele não deu nenhuma
alternativa, e, no entanto, houve filhos Meus que pensaram na fé e disseram estas coisas com um “e se”.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das
tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que levantaste.
Esse “e se” falado por aqueles homens de fé não foi uma dúvida, mas uma predeterminação no coração de Me servir
independentemente do resultado. Eu recompensei a fé deles; fiquei com eles no fogo e os libertei de lá.
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Entenda que quando o Meu povo do Antigo Testamento foi levado em cativeiro na Babilônia, nem todos eram
ímpios. Aliás, muitos justos foram levados sob a penalidade daquele julgamento que veio sobre Israel, como uma nação.
Mas o povo que conhecia o seu Deus foi forte e deu frutos. Leia a Minha Palavra e veja. Não há um exemplo? As
pessoas que passaram pelos governos mais malignos com uma convicção inabalável sempre foram as mais exaltadas por Mim
e até mesmo pelos seus apreensores. Lembre-se de que o testemunho deles para Mim em meio à tribulação parou as bocas dos
leões e livrou-os do fogo e até acabou convertendo o coração de um rei maldoso.
Não tenha medo do seu futuro, diz o Senhor, não importa o que aconteça. Eu tenho planos para exaltar a Minha
Igreja em meio às trevas. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida e vocês brilharão muito neste mundo até a
vinda do Meu Filho, diz o Senhor.
Ore pelos Líderes – Justos e Ímpios
Acordei às 4 da manhã, sentindo a Presença do Espírito Santo muito forte comigo. Tenho me esforçado para ouvir o
que Ele quer dizer da mente de Cristo. Lembro-me bem do ensino de Jesus que o Espírito Santo não fala de Si mesmo (por
Sua própria vontade, com Sua autoridade), mas, antes, o que ouve; é isso que Ele fala.
Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de
si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar. (João 16:13,14)
Por ser onipresente, o Espírito Santo está constantemente na Presença de Cristo, no Céu, e constantemente com cada
um de nós na Terra, ao mesmo tempo. Se tomarmos o tempo de nos aquietarmos para ouvir, Ele sempre nos trará a mente de
Cristo. Às vezes ela vem através de visões e sonhos. Às vezes ela vem através da voz do Espírito Santo. Às vezes ela vem
apenas através da revelação. Nesta manhã, Ele não pára de falar comigo diretamente através da Palavra de Deus. A primeira
passagem que ouço é:
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças,
em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida
tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
(1 Tim. 2:1-4)
Note que esta instrução não muda, dependendo de quem está na liderança no governo. Ela não diz, “Ore pelos líderes
crentes que estão no poder, mas não ore pelos líderes ímpios”. Aliás, quando esta passagem foi escrita pelo Apóstolo Paulo
como uma instrução do Espírito Santo, era o Império Romano pagão que estava no poder. Os pagãos dominavam sobre os
cristãos! Deus queria que os cristãos orassem pelos governantes pagãos que estavam no poder naquela época? Sim! Por que
isso nos surpreende? E se o seu pior inimigo estivesse no governo para dominar sobre você? E se alguém que odiasse você e
tudo o que você crê estivesse no poder? Quais seriam as instruções de Cristo para a Igreja?
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos
odeiam;
bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. (Lucas 6:27,28)
Se o seu candidato foi eleito ou não, uma coisa é certa: O próximo Presidente dos Estados Unidos da América
enfrentará grandes problemas. Ele precisa da ajuda de Deus para tomar decisões que nos permitirão “levar uma vida tranqüila
e calma em toda santidade e honestidade”. O Presidente dos Estados Unidos precisa das orações dos cristãos e eu me decidi:
Obedecerei a esta ordem dada pelo Espírito Santo.
A outra passagem das Escrituras que continua vindo em minha mente é sobre Daniel durante o domínio do rei pagão
Nabucodonossor sobre o povo de Israel. Sem culpa nenhuma, Daniel viveu em uma época em que ele (e toda Israel) era
governado por um rei pagão.
Daniel (e outros) continuou vivendo uma vida santa e participou retamente do sistema de governo pagão. Eles não se
tornaram terroristas! Não tentaram derrubar o governo à força. Pelo contrário, eles se recusaram a deixar o seu caminhar com
Deus. Eles não se ajoelharam para adorar deuses pagãos. Não se ajoelharam diante do ídolo dourado que Nabucodonossor
fez de si mesmo. Nem a fornalha ardente, nem a cova dos leões os persuadiram a abandonar o único Deus vivo e verdadeiro!
Eles foram o sal de um mundo perdido. Foram luz em um mundo de trevas. Qual foi o resultado final? O próprio
Nabucodonossor se tornou um crente! Ouça as palavras deste rei, uma vez pagão, ao declarar para o mundo que o Deus de
Daniel é Deus de verdade!
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o
entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é
sempiterno, e cujo reino é de geração em geração.
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada; e, segundo a sua vontade, ele opera
com o exército do céu e os moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que
fazes?
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Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir
a minha majestade e o meu resplendor; buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes; fui
restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras
são verdadeiras, e os seus caminhos, justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. (Daniel 4:34-37)
O poder de Deus não mudou. A instrução de Cristo para que a igreja ore pelos que têm autoridade governamental
sobre nós não mudou. Assim como Daniel e seus amigos foram sal e luz em sua geração, sejamos nós sal e luz na nossa.
Andemos com santidade e retidão sem deixarmos o nosso Deus. Oremos pelos líderes desta nação.
A PROFECIA DA PACIÊNCIA
Primeiro Culto no “The Family Prayer Center”
2 de março de 1989
Quando você fizer tudo o que sabe fazer, permaneça firme, permaneça, diz o Espírito da Graça. Porque Eu desejo
verdadeiramente abalar este lugar com o Meu poder. Pegue a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e
súplica no Espírito e, novamente, Eu digo, quando você fizer tudo o que conhece, permaneça firme. Permaneça firme!
A palavra-chave será PACIÊNCIA, diz o Espírito da Graça. Eu lhe ensinarei pelo Meu poder e pelo Meu Espírito
como continuar se edificando em poder até que a sua paciência produza a Minha vontade neste lugar. Eu o treinarei sobre as
armadilhas e ciladas do inimigo e se você orar e superar aqueles lugares difíceis, Eu lhe darei sabedoria e conhecimento divino
que finalmente produzirão poder que você poderá dizer que é Meu. Eu desejo derramar os Meus milagres através de você.
Desejo abalar esta cidade e treinar muitas pessoas antes que esta primeira fase do que Eu quero fazer acabe. Então, prepare-se
e seja forte em Mim, pois Eu lhe mostrarei algumas coisas pelo Meu Espírito que você pode ter por uma eternidade. Elas
durarão. Eu lhe darei uma capacitação que lhe renderá um grande galardão. Muitos de vocês estão famintos e desejaram ver
estas coisas e Eu o levarei a este tipo de galardão. Então, seja corajoso e fique forte, diz o Espírito da Graça!
Operarei milagres poderosos antes que isto acabe; você não perderá o seu lugar e o seu galardão será muito grande.
Ouça o que o Espírito diz, pois estou começando algo novo hoje.
Uma grande paz é o Meu desejo para você, a fim de que você tenha comunhão Comigo em amor e Eu possa entrar
em sua vida. Desejo levar você de onde você está para um lugar Comigo. É um lugar que você conhece no íntimo do seu
espírito que Eu preparei para você desde o fundamento do mundo. Quando guio você de um lugar a outro, desejo fluir
através de você com graça e se você se edificar bastante, você verá antes que isto acabe, que Eu purificarei você de tudo o que
está causando as suas falhas. Você não só experimentará a vitória que as circunstâncas modificadas trarão, mas também
experimentará a vitória da paz ressoante dentro de você que dominará tudo em uma circunferência ao seu redor.
Ah! Edificação cada vez mais alto em Mim, para que você complete o primeiro fundamento da sua vida, a fim de que
Eu posso mover em você com intercessão, para fazer com que os cativos sejam livres. Satanás está furioso, diz o Espírito da
Graça. Ele já está bravo e está agitando os demônios como um furacão contra este lugar, mas fique firme e se edifique em um
lugar em Mim; quando a tempestade vier, você será liberto. Ah! Você poderá transmitir o poder que está em Mim. Então,
fique feliz pelas fontes de vida e o conselho do coração do homem. Eu os extrairei, pois há muitas coisas sobre a sabedoria
que Eu quero que você entenda. Eu o ensinarei a andar em poder. Meus filhos, o que está entre o Meu desejo e o que está
acontecendo agora está sendo purificado a cada hora.
Muitas pessoas vêm para esta cidade para treinamento, e ah, Eu desejo dar-lhes um treinamento completo, para que
possam ir embora no Meu poder. Então, saiba disto: Todos vocês que disseram “Eu tenho fome e sede da justiça” ficarão
cheios. Eu os levarei a um lugar em Mim. Sim, Eu os levarei a um lugar em Mim.
PROFECIA E CONFISSÃO PARA DECLARAR ABUNDÂNCIA

Pegue a Minha Palavra e fale contra as fortalezas da falta. Quando você declara abundância, Você me libera,
pois a membrana entre Mim e você está ficando muito fina e poderei vir e derramar nas suas circunstâncas dentro
de você, porque estou tão perto assim.
Então, confesse a vitória, derrube essas fortalezas e regozije-se. Passe um tempo a mais em adoração e
louvor, porque estou perto. Um derramamento está próximo. Será precedido pela capacitação de muitos de vocês
para preparar as coisas, pegar todas as mídias e derrubar toda fortaleza para que Eu possa estabelecer o Meu
fundamento.
Regozije-se e fique feliz, pois você que tem ouvidos para ouvir entrará em uma terra de muito. Preciso de
você como testemunho do que têm por lá, então, seja forte. Traga o testemunho de volta para os que estão
indecisos e diga, “Entrem, pois Ele os ama!”.
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Confissões Personalizadas para Declarar Abundância
Pego a Sua Palavra e falo contra as fortalezas da falta. Quando declaro abundância, libero Você, pois a membrana
entre mim e Você está muito fina e Você pode vir e derramar nas minhas circunstâncas dentro de mim, porque Você está
muito perto.
Então, confesso a vitória, derrubo as fortalezas e me regozijo. Passo tempo a mais em adoração e louvor a Você,
porque Você está perto. Um derramento está próximo. Será precedido pela capacitação de muitos de nós para que
preparemos as coisas, peguemos as mídias e derrubemos toda fortaleza para que Você estabeleça o Seu fundamento.
Eu me regozijo e estou alegre, pois tenho ouvidos para ouvir e entrarei na terra de muito. Eu sou o Seu testemunho
do que está por lá e sou forte. Trago isto de volta para os indecisos e digo, “Entrem, pois Ele os ama!”.
• Pai, nós confessamos a Sua Palavra e dizemos que Jesus veio para que tenhamos vida, e a tenhamos em abundânca.
[João 10:10]
• Nenhuma arma formada contra nós prevalece e toda língua que se levanta contra nós em juízo, nós a condenamos.
Esta é a nossa herança como servos do Senhor e a nossa justiça vem de Você, Senhor. [Isaías 54:17]
• Dizemos que conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para
que através da Sua pobreza fôssemos ricos – pela sua graça fomos feitos ricos. [2 Coríntios 8:9]
• A Sua graça abunda sobre nós, temos suficiência em todas as coisas e abundamos em toda boa obra. [2 Coríntios 9:8]
• Os leõezinhos passam necessidade e fome, mas nós buscamos o Senhor e não temos falta de nada. [Salmos 34:10]
• O que diremos, então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou Seu próprio Filho, mas
antes O entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Sim, em todas essas coisas somos mais
que vencedores através Daquele que nos ama. [Romanos 8: 31,32,37]
• Aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. [1 João 5:4]
• Então, como Seus filhos, derrubamos as fortalezas da falta e da pobreza sobre nós, nosso ministério, nossa família e
toda a missão que Você nos deu. Condenamos as línguas dos espíritos demoníacos que dominam nossas vidas com
suas palavras e atividades; ordenamos que eles parem e se vão para os lugares secos e vazios para lá ficarem presos,
em nome de Jesus e pelo poder do sangue. Glória a Deus. Temos a vitória! Temos abundância!
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