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DAVE ROBERSON
Janeiro – 2007
Querido Amigo,
Talvez eu soubesse que eu continuaria a descobrir mais sobre um lado de Deus que acredito que todos
procuram, mas não sabem o que é.
Já que nascemos primeiro com uma natureza pecadora e depois com uma nova natureza, o diabo gosta de tirar
vantagem do nosso passado para manter-nos sem entendimento sobre o amor de Deus no ponto em que confiamos
Nele de verdade. O diabo foi tão bem sucedido em formar uma má imagem de Deus que a religião não tem dificuldade
alguma em fazer com que as pessoas creiam que Deus faz mais coisas para prejudicá-las do que para ajudá-las. Até
mesmo as apólices de seguro chamam os desastres da natureza de “Atos de Deus”.
Visto que Deus leva a culpa por muitas coisas que Ele não faz, as pessoas têm dificuldade em crer Nele, sem
perceberem quanto as influências negativas podem afetar a habilidade delas de crerem com seu coração.
Como eu já disse há muito tempo, a ferramenta de ensino mais poderosa que temos para entender Deus é a
nova natureza que Ele nos deu. Deus pode usar nossa nova natureza para nos ajudar a entender as coisas que existem
na natureza Dele, em particular, o amor.
Para entender este princípio melhor, dê uma olhada em como Satanás faz com que homens sem salvação o
sigam. Ele faz isso usando a natureza pecadora deles, com a qual eles fazem coisas que já estão em sua natureza. Por
quê? Porque a natureza do homem que caiu não é diferente dele mesmo.
Mas nós queremos aprender como seguir a Deus. Jesus disse que a parte de nós que realmente precisa crer é o
nosso coração, que tem a ver com nossa nova natureza e sua habilidade para receber da natureza de Deus.
A maioria das pessoas que tem dificuldade com a dúvida não sabe que a maior parte dos problemas com a fé se
baseia na maturidade de sua natureza, e não no conhecimento intelectual da Palavra. A Palavra de Deus é uma descrição
– um projeto, um plano – do que a nossa nova natureza é capaz, e Jesus disse ...Nada vos será impossível... (Mateus
17:20).
Jesus cruzou todas barreiras culturais quando ensinou, usando exemplos que são comuns a todos nós, como as
aves do céu ou os lírios do campo para ensinar sobre a fé. Quando Jesus disse “Olhai os lírios do campo” (Mateus
6:28), Ele estava dizendo que eles estavam decorando os campos num dia e no outro dia estavam na massa do pão de
uma mulher no forno. No entanto, até mesmo o Rei Salomão em toda sua glória não se vestiu como um desses lírios.
Para melhor entender a comparação que Jesus estava tentando fazer, olhe para a reação da rainha de Sabá
quando foi ouvir a conhecida sabedoria de Salomão.
Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara,
E a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes
deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na Casa do Senhor, ficou como fora de si.
Isto significa que quando ela viu a majestade e a grandeza da sabedoria de Salomão e a glória em que ele
andava, toda e qualquer dúvida que tinha a este respeito lhe foi tirada, fazendo com que ela se convencesse de que o
Deus de Salomão era DEUS!
Se Deus adorna um lírio de tal forma que nem mesmo Salomão, em toda sua glória pode se vestir com
semelhante beleza, O QUE ELE NÃO FARIA POR VOCÊ? Ele faria menos por você do que fez pelo lírio?
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer
deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Mateus 6:29-39
Jesus disse tudo isto para que você saiba como aprender a receber tudo o que Ele tem para você, através do
desenvolvimento da natureza que Ele lhe deu quando você nasceu de novo. Afinal, o que Ele fez pelo lírio Ele
certamente fará por você.
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Deixe-me ajudar você com uma chave principal que pode ser usada para alimentar sua nova natureza. Se eu
puder ajudar você, ensinando-o a se defender contra certas coisas, você entenderá mais efetivamente onde a luta da fé
acontece, porque Deus não é contra você, Ele é por você. Ele está preso a você pela própria Palavra Dele.
Paulo disse, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir
fortalezas, anulando nós sofismas (2 Coríntios 10:4). As fortalezas das quais ele está falando são sistemas de
pensamentos, criados pelas emoções. A maior batalha que uma pessoa pode ter é contra as fortalezas dos pensamentos
que são criadas pelas emoções, e é aí que entra a adoração pessoal.
A adoração pessoal é separar um lugar e um tempo para estar sozinho com Deus apenas para entrar em
comunhão com Ele através da adoração. De dentro do santuário do seu próprio coração, você diz a Ele o quanto você
O ama e o quanto Ele é importante para você.
A adoração pessoal é totalmente destrutiva para aquele tipo de emoção que tenta tirar a Palavra de Deus de sua
mente, substituindo-A com uma correnteza de palavras e pensamentos negativos.
Se eu fosse você, eu faria um propósito de resistir a isso tudo neste ano. Eu pegaria a Palavra, junto com as
profecias que estamos enviando nesta carta e aquelas que você receberá em 2007 e as colocaria em forma de adoração,
RESISTINDO AO QUE É NEGATIVO!
Efésios 5:19-20 nos dá uma base bíblica para fazermos isto:
Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e
cânticos espirituais,
DANDO SEMPRE GRAÇAS por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus
Cristo;
Pela minha experiência, observei que permanecer em adoração pode ser uma luta em si mesmo por causa das
nossas fortalezas. O que faz uma pessoa parar com a adoração pessoal são as emoções, que atormentam, por tentar
convencê-la de que a adoração pessoal não faz diferença nenhuma.
Quando comecei a adoração pessoal, tudo estava maravilhoso até que fui além do nível que já tinha atingido. A
minha adoração pessoal ficou tão seca que me senti como se estivesse bebendo talquinho de bebê, então comecei a
procurar respostas em livros famosos sobre adoração. Muitos deles disseram que eu não tinha entrado no espírito ainda
e era por isso que tudo estava árido.
Então descobri que o oposto era a verdade. Quando uma tonelada de carne e emoções se levanta contra uma
pessoa, é exatamente este o momento em que ela é parada. É aí que a fé tem sucesso ou falha.
Permanecer em adoração somente pela fé não é “sair do espírito”. Pelo contrário, estamos entrando MAIS no
espírito quando ultrapassamos as emoções das fortalezas que nos pararam no passado. Quando começarmos a sair do
outro lado deste tipo de adoração, teremos o verdadeiro tipo de fé que vem do coração.
Lembre-se de que sempre que atingimos lugares em não sentimos a presença de Deus ou qualquer outra coisa
de Deus, estamos entrando no tipo de adoração mais poderosa, porque não podemos ser parados. Os momentos áridos
não permanecerão daquele jeito.
Há poder em nossas palavras. A fala é a expressão vocal das emoções e a descrição das coisas. Quando você
não pára de dizer, “Eu Te amo, Deus Pai”, você está tentando expressar o que está em seu coração ou o que logo estará
em você, porque você NÃO DESISTIRÁ de adorar.
Então, quando Efésios 5:19 diz falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, a quem
você está ministrando? A você mesmo! Aí está você, adorando a Deus, mas ministrando a você mesmo. Quem será
mudado? VOCÊ – você será mudado.
A adoração pessoal abre um canal do Espírito de Deus para o seu. O seu espírito nascido de novo tem uma
capacidade de armazenar o amor de Deus. Quanto mais você cresce, mais você começa a entender as coisas de Deus
porque você tem uma natureza igual a Dele, uma natureza celestial de amor, fé, perdão e cura.
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Este será um ótimo ano para crescer e amar mais a Deus através do desenvolvimento da sua nova natureza
com a adoração (e a oração em línguas)!
Seu colaborador
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
Novembro a Dezembro de 2006
15 de Novembro de 2006
Encoraje-se, pois aquele que se encoraja será encorajado por Mim. Aquele que não aceita “não” ou fracasso
como resposta será encorajado em Mim e por Mim.
Eu não falei para que você se encoraje em Mim? Deleite-se em Mim e Eu lhe darei as coisas que completam
você, Eu já não provi todas as coisas que completam você? Então, deleite-se em Mim. Encoraje-se no que Eu disse e
Eu exaltarei você.
Você não sabe que quando você atinge níveis diferentes de fé em Mim, aquele que produz frutos vê coisas
impossíveis acontecerem? O que um bebê vê, além das necessidades dele e do que ele quer? Mas aquele que produz
frutos passará a ver as coisas como Eu vejo, ou seja, as verá como “Feitas”. Você acha que quando você caminha de
glória em glória, você continua a Me ver da mesma forma? Você não me verá da mesma forma. Você verá as coisas
“Feitas” e conquistadas com mais plenitude e, então, você andará nelas.
19 de Novembro de 2006
Você não pode permanecer na Minha Palavra, Me invocar e ficar firme na sua confissão sem que Eu venha e
remova as coisas da sua vida que impedem você de receber o que Eu já fiz. Se essas coisas forem falta de perdão e você
continua confessando que está curado, o Céu se mobilizará para fazer você entender que precisa perdoar as pessoas.
Não significa que a Minha Palavra não funciona, ou que Eu já não fiz essas coisas. Você pode dizer a este
monte: Levante-se e seja lançado no mar, sem duvidar em seu coração e você terá o que diz com a sua boca. Mas
quando você continua orando, perdoe, para que seu Pai Celestial possa mover o seu monte e responder a sua oração.
[Marcos 11:23-25]
26 de Novembro de 2006
Há um certo tempo, os Meus mistérios estavam escondidos na morte espiritual, mas agora, o que estava
escondido foi manifesto, pois aquele que tem a Minha natureza pode Me entender. O Meu poder é poderoso tanto para
um indivíduo como para o outro. Vocês todos são o mundo para Mim e Eu planejo cuidadosamente a sua vida e
manifesto tudo o que peço para você fazer pela Minha graça e Meu poder. Portanto, Eu tenho muito prazer quando
você vai até os lugares difíceis para que Eu possa vir com a Minha graça para ajudar você, diz o Senhor.
3 de Dezembro de 2006
Em momentos como este Eu aproveito tudo. Tudo que é apresentado para Mim é utilizado em favor daqueles
pelos quais você ora. Eu uso tudo, Eu uso tudo; Eu uso tudo para que Eu possa salvar alguns. Então ouça o que o
Espírito diz: Na medida em que você se entrega a Mim, saiba que Eu manifesto a Minha mão não só nestes momentos,
mas Eu aproveito o que está presente para revelar a Minha mão. E não só nestes momentos, pois Eu revelo a Minha
mão em qualquer oportunidade que você Me der.
Como nunca no passado, determine-se a se entregar a Mim e você verá o seu ano mudar, diz o Senhor, pois Eu
sou o Senhor Deus que fortalece você. Você conhecerá e sentirá a Minha força no que acontecerá nos próximos dias.
Portanto, seja forte e não tenha medo, pois Eu sou o Senhor Deus que fortalece você.
Você está diante de um ano muito bom: Será um ano muito bom. Para alguns de vocês haverá mais
perseguições, e para outros, mais vitória. Já que a perseguição será intensa, muitos de vocês serão estimulados a mover
na Minha direção e se apossarem do que sempre foi seu.
Portanto, ande no caminho que Eu tenho para você porque Eu, não as circunstâncias, ordenei. O melhor que
Eu tenho para você é andar no Meu amor, diz o Senhor.
Muitos de vocês terão o melhor ano de suas vidas, pois vocês descobrirão a paz que não é deste mundo.
Quando o mundo começar a entrar no caos, você entrará em estabilidade e dirá, “Eu nunca vi nada como isso”. Saiba
que sou Eu que estou com você nestes momentos, diz o Senhor.
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Quando você faz da Minha alegria a sua alegria, você faz da Minha vitória a sua vitória. A minha vitória já foi
conquistada por você. Então faça com que o que já é seu seja seu, fazendo da Minha vitória a sua vitória, e a Minha
alegria a sua alegria.
Você acha que Eu tenho algum caminho de derrota? Eu não tenho caminhos de derrota. É melhor você andar
Comigo, diz o Senhor, pois Eu sou o Senhor seu Deus que fortalece você.
Você não sabe que isso [teste ou tribulação] cairá perante a Minha presença? Isso precisa sair do caminho.
Ande Comigo. Ande Comigo e você verá. Não se desvie; não permita que nenhum teste ou tribulação determine o seu
relacionamento Comigo. Separe-se e Me busque e Eu lhe darei alegria para este próximo ano, diz o Senhor.
Eu nutro um povo para que ele se torne um povo separado. Nas gerações e séculos passados, poucos foram
nutridos para se tornarem um povo separado para Mim. Mas isso não significa que este lugar da graça não existe. Isto
apenas significa que Eu estive presente para aqueles que caíram em fraquezas e tentações, da mesma forma que estou
presente para você.
Então, seja forte. Ultrapasse tudo e receba a Minha força. Vá além do que aqueles que caíram poderiam ter ido
e venha onde Eu estou e receba a Minha força. Quanto mais você receber, mais você saberá que Eu sou a sua força.
Quanto mais fraco você ficar, mais você “saberá” que Eu não sou a sua resposta. Quanto mais força você receber, mais
você saberá que Eu sou a sua resposta. Então, venha até a resposta, venha até onde Eu estou.
Portanto, separe-se para Mim e Me glorifique pela resposta do seu problema. Não glorifique o problema, que
está contra Mim, com a sua boca. Glorifique a resposta com a sua boca. Pegue a espada de dois gumes e faça dela a sua
arma, diz o Senhor. Corte em pedaços aquilo que se opõe a você, pois Eu sou o Senhor seu Deus que fortalece você.
Ele disse que deseja muito mostrar a você o favor que Ele não pôde mostrar para Cristo no momento em que
Ele foi julgado em seu lugar. É o desejo Dele que o Seu favor seja utilizado. É o desejo Dele levantar você acima do
problema do qual você já foi redimido para que você seja uma voz de conforto e testemunho para os que estão ao seu
redor.
Você não sabe que situações de vida ou morte são nada para Mim? Eu posso restaurar tudo o que diabo está
destruindo. Posso restaurar com testemunho e desforra. Então, seja forte. Seja forte e deixe-Me fazer de vocês um
povo do Meu favor e graça.
Antes de uma linha da Graça para os que estão passando por testes e tribulações:
Exalte-Me e comece a adorar. Glorifique-Me e agradeça, pois Eu já fiz isso por você. Receba o que é Meu e
faça-o seu.
O que você pensa sobre os que Eu tornei ricos? Tudo o que eles têm é Meu. Só Me basta pedir. Você não sabe
que aqueles que descobrem esses princípios são os que nem as circunstâncias ou condições puderam parar? Porque o
importante não era o dinheiro, e sim, a comunhão Comigo. Os que são libertos das amarras e controle do dinheiro são
os que entram em comunhão Comigo e mudam durante o percurso. O dinheiro é nada para Mim, mas a comunhão é
tudo, diz o Senhor.
Eu disse isto porque você não tentará receber os resultados antes da mudança que você está recebendo no
Espírito. Se você permanecer na Minha comunhão, na Minha edificação, a mudança será inevitável. Todos que oraram
pela Minha mente receberam benefícios.
As pessoas determinam seu sucesso pelas estatísticas; Eu determino o seu sucesso pela sua disposição para a
mudança. Somas de dinheiro não mudam você, mas Eu mudo, pois [se você olhar para as somas de dinheiro] você as
servirá. Se você andar Comigo, Eu tornarei toda soma sua serva, na medida em que você Me serve.
6 de Dezembro de 2006
As próximas profecias foram dadas durante um momento de oração feito com o propósito de entregar ao Senhor pedidos de oração:
Você não sabe que quando você Me dá algo, Eu torno aquilo Meu? Mesmo que você não esteja se qualificando
para receber a resposta do que você Me pediu, você não sabe que Eu não ignoro o seu pedido? Eu entro em operação
imediatamente para mudar as coisas por você, a fim de que você receba o que está pedindo.
Para qual propósito Eu enviei Meu Filho? Para qual propósito você está na Minha presença, nascido de novo?
Não é por que Eu amei você tanto que entreguei Meu Filho Unigênito? Por que Eu não pegaria o que você Me dá em
nome de Jesus com muito interesse e amor do Meu coração? Por que Eu não responderia a sua oração?
Você pode Me ver, diz o Senhor? Olhe para Mim através dos olhos da fé e saiba que Eu desejo fazer estas
coisas mais do que você deseja que elas sejam feitas. Portanto, fique de pé com ousadia e familiarize-se Comigo e com
os Meus caminhos e a sua vida mudará grandemente antes do próximo trimestre de 2007.
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Quando você sair desta parte do que Eu estou fazendo [durante o culto], saia com alegria, celebrando em seu
espírito e permaneça em comemoração. Nunca fique longe de Mim. Regozije-se e celebre Comigo. Juntos, você e Eu,
andaremos em vitória.
Eu disse uma vez e repito e mais tarde direi novamente, novamente. Direi novamente: Eu busco a Minha
comunhão com você. Oh, Eu proverei a sabedoria para tornar você rico no percurso, desde que a sua comunhão
Comigo seja rica.
Eu direi novamente: Eu desejo a Minha comunhão com você, pois sou Eu que estou assentado no perímetro e
na circunferência do tudo que existe. Eu sou a Vitória e não tenho limites. O Meu desejo é ter uma comunhão com
você que inclui tudo, pois Eu posso ter comunhão com você em qualquer momento, durante toda a eternidade, assim
como posso ter comunhão ao mesmo tempo com toda a Minha criação. Portanto, entre em comunhão Comigo e Eu
lhe darei o que você precisa para ter uma vida completa.
Venha a Mim, você que está oprimido e pegue o Meu jugo de aprender de Mim e você encontrará descanso
para a sua alma. [Mateus 11:28]
O que Eu faço para um, Eu faço para todos. Quando você receber as coisas que o fazem saber que Eu o amo,
entenda que Eu sei o que é uma criança, Eu sei o que a faz feliz. Eu sei como nutrir um bebê e como disciplinar um
adolescente, diz o Senhor. Eu sei de tudo isso, pois é o Meu prazer lhe dar o que faz você feliz. Mas saiba que Eu tenho
grande prazer quando você entrega os gentios a Mim para uma herança, portanto, é do Meu agrado derramar coisas
boas para você abundantemente.
É do Meu agrado que você se apresente para Mim contra os dias em que a redenção se realizará, quando todos
nos reuniremos nas eternidades com um grande galardão, regozijando-nos nas vidas que você entregou para Mim
nestes últimos dias, diz o Senhor.
Eu tenho um plano de horário neste lugar, e coisas poderosas serão feitas por e através daqueles que estão Me
conhecendo, diz o Senhor.
Comentários – Ele está disposto a lhe dar tudo nesta vida, mas Ele quer que você dê a Ele os pecadores.
10 de Dezembro de 2006
Haverá muita alegria neste lugar, pois quando você aprende a Me seguir mais de perto, as pessoas irão embora
com uma grande presença e alegria. Eu posso tomar um culto, todos os cultos, e ficar tão presente que todos irão
embora sem nenhuma fome ou sede, porque estarão cheios.
Então, ouça o que o Espírito diz: Na medida em que você aprende mais de Mim e sobre Mim e anda no Meu
poder, os seus cultos terão um GRANDE refrigério, GRANDE refrigério, e as sedes serão saciadas, as vidas serão
encontradas e os propósitos recebidos. Portanto, continue a lutar pelo culto que Eu lhe dou.
Existe muita alegria na presença do Senhor, existe muita alegria na presença do Senhor, existe muita alegria na
presença do Senhor. Chamados estão sendo cumpridos, poder está sendo recebido e a mudança é iminente.
A revelação está atingindo rapidamente um lugar onde Eu posso entrar em coisas antigas que definharam a sua
fé e as linhas de oração. Existe algo que Eu NÃO tenha feito? Existe alguma provisão que Eu não tenha feito? Existe
um lugar em Mim onde você pode destruir as causas de TODAS as coisas que o inimigo faz.
Este lugar do qual Eu estou falando é um lugar de entendimento dos Meus mistérios e poder. É um lugar de
colheita e avivamento que Eu estou enviando a você. Você não sabe que é do Meu agrado ir aos lugares de trevas de
uma cidade para remover maldições de doenças para que as pessoas creiam? Oh, prepare-se para ótimos dias, diz o
Senhor.
Comentários – Se eu entendi direito, Ele isolará as razões, além do que nós falamos, como “incredulidade”, ou “eles não sabem”,
ou “a Palavra, eles não estão firmes na Palavra”. Se eu entendi direito, Ele tem a informação sobre como destruir o problema. E se as
pessoas fizerem isto, elas serão curadas. Estou falando sobre o que estão confessando, fazendo, aparentemente, o que foi dito para fazerem.
Mas se há algo que eles estão fazendo errado, Ele entrará e dirá, “Assim diz o Senhor”.
Comentários – Ele está falando sobre um momento, um período que virá – incomum. E a razão para isso é que raramente nas
gerações passadas o amor Dele pôde atingir um ponto de manifestação que Ele anseia que seja atingido durante este derramamento esperado
em Tulsa.
Comentários – Então, no meio da interpretação [das línguas] Ele disse que nada seria mais honroso para Cristo do que andarmos
em amor com os que estão fora Dele.
Sabe-se, através de registros históricos no livro de Atos, que a Igreja atingiu um certo estado onde o amor de Deus estava presente.
Ele descreveu isso como uma “grande graça” presente; pois aqueles que tinham bens, vendiam-nos e punham o dinheiro aos pés dos
Apóstolos, para toda a alma que carecia de algo. Estamos falando sobre um momento de muito amor. Os Apóstolos não arrecadaram
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nenhum dinheiro; eles não pediam ofertas: isso foi um mover do Espírito. As pessoas fizeram isto por causa da plenitude do amor. Também
havia plenitude de poder e milagres. O equivalente a isso seria se Oklahoma City e Kansas City trouxessem seus doentes, oprimidos e
atormentados para colocarem-nos nos campos quando Pedro passasse e dissesse, “Todos foram curados”. [Atos 5:16]
Quando você começa a se ver da forma que Eu vejo você, você não sabe que a porta para que Eu fale com
você é aberta? Quando você crê que algo está feito, o plano precisa continuar. Portanto, aquele que tem ouvidos para
ouvir, ouça o que o Espírito diz, pois Eu não estou em silêncio. Seja ousado, seja corajoso e deixe os seus medos para
trás, diz o Senhor.
Há uma graça aqui que já esteve aqui antes. Eu entrei nela e fui muito beneficiado. É esta graça que precisa ser adicionada a sua
vida para a sua saúde. O caminho Dele para você é receber esta graça e andar nela. Quando você começar a fazer isto, de alguma forma, o
outro processo será acelerado. Alguém pode me dizer que graça é esta?
Ela acertou. [“Perder peso”]
Anteriormente, houve graça para entrar em forma para que não nos cansássemos durante o avivamento. Mas agora isto tem a ver
com coisas que Ele quer fazer por você, então Ele está disponibilizando esta graça. Foi este o passo que Ele deu. Confie em mim, receba essa
graça e você notará uma diferença muito grande para perder o peso que você quer perder. Alguns de vocês já receberam e estão operando nisso,
mas estou falando sobre a saúde do seu corpo. Você tem passado por certas coisas e é com você que Ele está falando.
Vocês precisam andar em direção a isso, adore-O, reconheça esta graça e você conseguirá “fechar a boca”. Você se sentirá diferente
quando não comer o quanto comia. Foi assim que funcionou comigo – eu comia só um pouco, duas vezes por dia, ou não comia, e isso não me
incomodava. E também fiquei viciado no exercício físico.
Não pense em seu coração que Eu não farei essas coisas. Minha comunhão com você Me agrada quando atinge
todas as áreas. Aprenda a se entregar a Mim e você descobrirá que Eu dei a Minha graça para tudo pertencente a essa
vida, através do Meu Filho, diz o Senhor.
Com muita autoridade, pois você tem isso em Meu nome, com MUITA autoridade, dê ordens aos poderes das
trevas e veja que eles obedecem.
Dê ordens aos poderes das trevas e veja que eles não lhe desobedecerão.
Para onde Eu guiar você, você Me seguirá. Mas nestes últimos dias, você verá que nunca na história mundial
Eu pedi para que as pessoas Me sigam como nestas últimas gerações. Então fique atento e Me siga por onde Eu o
chamo, pois esses dias serão diferentes de todos os outros que o mundo viu.
Conheça este tipo de graça. Você acha que ela é pequena e limitada em suas ordens? Você não sabe que
quando Eu abro a fonte da graça, se você permitir, Eu deixarei fluir águas de vida eterna? Muitos de vocês colherão
benefícios que não podem ser conhecidos sob o sistema religioso atual. Mas você saberá, pois você está se libertando
por seguir os princípios e as chaves que Eu lhe dei.
Você não sabe que a liberdade é escolha sua? Eu entreguei todas as chaves necessárias para que você saia de
onde você está para chegar onde Eu estou; é Meu prazer ativar águas vivas que fluem, da Minha graça, e regam o seu
jardim, dando-lhe força em um momento de necessidade.
20 de Dezembro de 2006
Eu peguei muitos pela mão e comecei esta jornada, pois tudo é possível àquele que crê. [Marcos 9:23] Muitos
andaram neste caminho Comigo, mas ele se tornou cada vez mais estreito e poucos continuaram.
Comentários – Quando Ele diz isso, é difícil de explicar, é o irmão da alegria, mas não precisamente. A única forma de explicar o
que Ele disse nas línguas é: Ele se agrada muito quando alguém crê Nele e anda por este caminho. O galardão para os que
terminam seu percurso é inimaginável; inimaginável para os que conseguem chegar ao fim do caminho.
A próxima profecia foi dada antes de um convite para receber o Batismo do Espírito Santo.
Na medida em que você opera o Meu plano pelo Meu Espírito, não é o seu plano, é Meu. Você acha que o
Meu caminho e o Meu plano incluem alguma derrota em seus percursos? Não. Aquele que não pára de operar o meu
plano atinge continuamente o mesmo lugar até aceitar a Minha graça. Quando Eu estou presente com o Meu dom e
poder, é Meu prazer pegar os que estão próximos para fazer milagres por eles, diz o Senhor.
Deseje isto; deseje isto de todo o seu coração e você será liberto.
Ele disse, A razão pela qual Eu falei sobre o caminho e o Espírito Santo é porque há alguém aqui que precisa
orar em línguas. Você precisar ser capaz de organizar o seu caminho.
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