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Querido amigo,
Há uns seis meses, aqui no Centro de Oração da Família, o Senhor nos deu palavras poderosas sobre a chave
do jejum. Ele anexou muitas promessas a essa importante chave e em muitos momentos Ele ofereceu a Sua graça para
nos ajudar a jejuar.
Nós reunimos algumas destas profecias recentes que se referem especificamente ao jejum. Eu gostaria de
compartilhá-las com você neste mês para a sua edificação.
Porque o Senhor continua falando conosco sobre o jejum, também quero lhe enviar uma carta de ensino sobre
este assunto para ajudá-lo a entender o que o jejum fará por você. Lembre-se que você não precisa jejuar quarenta dias
e noites para ter um jejum eficaz. Existem tipos diferentes de jejum, como períodos de jejum, jejum parcial, jejum de
Daniel, etc.
Qualquer jejum ajuda, porque não importa o nível de jejum em que você opera, ele produzirá uma medida de
verdade posicionada que lhe é trazida através do jejum. Em outras palavras, o jejum lhe ajudará a executar a posição de
Jesus sobre a sua carne, destruindo o seu jugo sobre a sua vida na medida em que você se entrega a Deus e resiste ao
diabo.
Se no momento você tem limitações físicas, aconselho que você consulte um médico antes de jejuar. Mas em
qualquer situação, assegure-se de que haverá uma forma de jejum que funcionará para você.
Seu colaborador
DAVE ROBERSON

PROFECIAS SOBRE O JEJUM
(Fim de 2004 – Início de 2005)
26 de Setembro de 2004
No período que se aproxima, como antes, estou lhe chamando para o jejum. Estou lhe chamando para o jejum,
diz o Senhor. Então, se entregue a esta chave, pois há coisas que eu preciso parar e há coisas que precisam ganhar
velocidade. Portanto, estou lhe chamando para períodos de jejum. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça e meça isto
dentro de você, obedecendo de acordo com o que Eu lhe dou para fazer.
Receba as instruções com graça. Pois à medida que você se mortifica através do jejum, a Minha graça e de fato,
a Minha força se tornará a sua força. Então, agrade-se desta tarefa, pois Eu estou lhe chamando para estas coisas.
25 de Dezembro de 2004
Dave - Sobre a questão do jejum, a resposta é SIM. É Deus falando com você. É o desejo Dele que todos participem em jejum no
primeiro trimestre deste ano.
Ao pôr sua carne em posição para o que Eu tenho para você, de fato, seu espírito avançará com clareza. Eu
tomarei conta da resistência da carne, e você compensará por ouvir Minha voz como nunca. Então, prepare-se para as
instruções neste ano que se aproxima; prepare-se para mudanças.
09 de Janeiro de 2005
Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz. Com muita edificação, exortação e consolo Eu
falo. Quando Eu falar neste ano, muitos se regozijarão e ficarão muito felizes, pois vocês entenderão coisas que não
entendiam antes. Pois, não é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco lá?
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Ouça o que o Espírito diz: Esse é o ano em que muitos entrarão no que eu tenho para vocês. Porque na medida
em que muitas atividades são formadas ao redor de Meu fundamento, todos vocês verão como Eu começo a construir
com o sobrenatural muitas daquelas coisas que coloquei diante de vocês como verdades durante todo este tempo.
Quando os fundamentos destas coisas começar a se formar e estas coisas começarem a acontecer, muitos verão o
próximo lugar para o qual Eu irei. Isto lhes dará fé e confiança para receber Minha graça e tomar um próximo passo.
Seja forte, tenha um compromisso neste ano de jejuar bastante, orar bastante, vindo a Minha presença para Me
conhecer. Pois, é Meu desejo ter comunhão com você intensamente, na medida em que você toma este novo passo,
saindo das trevas e entrando na luz – para entender como Eu opero, como Eu movo e como Eu emprego Meus dons
em uma cidade como esta que Eu dei a vocês, diz o Senhor.
23 de Janeiro de 2005
De fato, o seu tempo de preparação será diminuído porque o semeador superará o ceifeiro. Todas estas coisas
que Eu lhe dou para realizar a graça liberam o posicionamento de Jesus em sua vida.
Pois de fato, o semeador superará o ceifeiro, na medida em que você combina a chave do jejum com a chave da
assimilação, a chave da oração em línguas e a chave da adoração pessoal. Quando estas coisas estão em seu devido
lugar, elas operarão igualmente umas com as outras, fazendo com que você se levante na graça e no posicionamento
que está em Meu Filho.
02 de Fevereiro de 2005
Durante os dias do estabelecimento do fundamento, foi o Meu desejo que por muitos anos isso acontecesse
num ciclo, para então, voltar e restabelecer a edificação para ter o cuidado de você não se distanciar muito do
fundamento, diz o Senhor. Mas, agora que o fundamento está ganhando força e tudo está entrando nos eixos, Eu estou
pronto para edificar dons de poder e manifestações.
O suficiente dos aqui presentes entenderá a maneira com a qual Eu estou movendo. Nem sempre Eu moverei
nos cultos, mas trarei a luz para os lugares escuros que não querem ir para onde a luz está. Oh, haverá uma unção de
evangelização que irá até onde o doente está para evangelizar. E haverá os que irão aonde a dúvida está e aonde estão
os sem doutrinas e os destruídos pela razão.
Neste dia de libertação, Eu Me manifestarei poderosamente com sinais e maravilhas. Então, você
verdadeiramente saberá que estes sinais acompanham aqueles que estão movendo em Mim na colheita.
Portanto, regozije-se e prepare-se para estas duas chaves: a chave do jejum, com a qual você ganhará força na
adoração. Na medida que você ganha força, Eu o manterei através do dom de revelação de orar em línguas para
entender o mistério de tudo o que Cristo é em você, a esperança da glória.
Março – 2005
Querido amigo,
Há alguns anos atrás, o mundo cristão ficou chocado e esmorecido pela notícia de que evangelistas muitos
conhecidos na televisão haviam sucumbido à carne. Mesmo hoje, quando ouvimos histórias sobre ministros ou irmãos
que caem no pecado, nos perguntamos o porquê. Por que a carne é tão forte? Existe algo que possamos fazer para
controlá-la?
Sim, existe. É por isso que eu quero ensinar sobre uma das mais poderosas e, provavelmente, uma das chaves,
do poder de Deus, mais mal entendidas – O JEJUM!
Para entender porque o jejum é tão poderoso, precisamos entender também porque a CARNE é tão poderosa.
Quando o termo “carne” é usado na Palavra de Deus, é definido na maioria das vezes como desejos carnais ou como o
lado da natureza da pessoa que quer se entregar às tentações do diabo.
Romanos 6:12 nos avisa sobre esta definição da carne:
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
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Como pessoas de Fé, provavelmente, entendemos sobre a posição que nosso espírito tem em Cristo Jesus.
Entendemos que somos a justiça de Deus em Cristo; estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e somos
completos Nele (2 Co 5:21; Ef. 2:6; Col. 2:10). Contudo, não temos entendido a posição que nosso corpo carnal tem.
Veja, o plano de redenção que Deus está operando em nossas vidas, eventualmente, resultará na nossa
restauração total. Este plano está sendo executado em duas partes. Primeiramente, quando recebemos Jesus, nosso
espírito humano nasceu de novo. Nós recebemos a vida eterna e estamos sentados em lugares celestiais em Cristo
Jesus, com respeito aos nossos direitos e autoridade.
Em segundo lugar está a redenção de nossos corpos. Em um dias destes, você e eu ouviremos o som da
trombeta. Quando isso acontecer, nossos corpos serão transformados de corruptíveis para incorruptíveis – como a
Palavra diz, “Em um momento, num abrir e fechar de olhos.”
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal
se revista da imortalidade.
1 Co.15:5l-53
É na segunda fase que nosso corpo será restaurado. O problema é que ainda estamos usando o corpo que nos
foi dado por Adão. Contudo, enquanto estamos esperando pelos nossos corpos ressuscitados, certa verdade
posicionada foi conferida ao velho corpo que estamos usando agora. Quando executamos essa verdade posicionada,
quebramos o jugo que nossa carne tem sobre nossas vidas e nosso espírito.
Para entendermos porque o jejum é uma ferramenta tão poderosa, precisamos primeiro entender o propósito
que o jejum tem com respeito à nossa carne. Romanos 8:10 diz, Se porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade,
está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça.
Note que o homem espiritual tem uma posição de “vida” declarada a ele! Vivemos na vida de Deus por causa
da nossa justiça e da nossa posição em Cristo. A Palavra não diz que estamos “vivos”. Afinal, as pessoas no inferno
estão vivas! A Palavra diz “vida”, querendo dizer que o nosso espírito entrou no tipo de “zoe” de Deus e agora está
sentado em lugares celestiais com o tipo de vida de Jesus Cristo!
Mas, no mesmo versículo, note a outra posição que nosso corpo tem: MORTO POR CAUSA DO
PECADO. Para quebrar o jugo de Satanás sobre a nossa carne de maneira posicionada, Deus a declarou morta até que
recebamos nossos corpos ressurretos ao som da trombeta.
Quanto mais usarmos as armas de Deus para executar estas duas posições que nossa carne e nosso espírito têm
na redenção, mais poderosos e cheios de fé seremos. É claro que orar no Espírito Santo edifica o homem espiritual,
executando a posição de vida que nosso espírito recebeu e na qual ele foi declarado.
Mas o que o jejum faz? O jejum acentua a posição que a Bíblia declara sobre nossa carne – que ela está morta.
O jejum quebra o jugo que o diabo tem sobre nossa fé, ajudando-nos a mortificar o que ele usa para controlar nossa
vida – como medos e tormentos, principalmente as tentações de pecado.
Para ajudá-lo a entender esta verdade considere isto: Se uma pessoa jejuar seis meses apenas com água, sua
carne não o incomodaria mais. Ela NÃO PODERIA incomodá-lo, pois seu corpo estaria morto e o seu espírito estaria
no Céu.
É claro que não vamos embarcar neste tipo drástico de jejum. No entanto, quando alguém jejua por, até
mesmo, três dias seguidos, o jejum tem o mesmo efeito. Ele executa a morte da carne passo a passo, até que o jugo da
carne sobre nosso espírito é quebrado e nossa fé começa automaticamente a crescer.
Veja, o jejum lida com o pior tipo de falta de fé. Estou falando sobre aquele tipo sutil que impede uma pessoa
de fazer mais para Deus, pois coloca uma barreira invisível na vida daquela pessoa, a qual ela não sabe como quebrar.
Você lembra o que Jesus disse aos Seus discípulos em Mateus 17:19,20 quando eles perguntaram porque não
podiam expulsar o diabo daquele menino lunático?
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Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não
pudemos nós expulsá-lo?
E ele lhes respondeu: POR CAUSA DA PEQUENEZ DA VOSSA FÉ...
Veja, a falta de fé que Jesus está falando não é do tipo malicioso da dos fariseus, aquela que faz com que uma
religião esteja contra outra. Jesus se referia ao tipo de falta de fé que impede uma pessoa de fazer mais para o Reino de
Deus – aquele tipo sutil de falta de fé que a pessoa nem sabe que possui, até tentar fazer mais para Deus e não
conseguir. Por qual outra razão os discípulos teriam perguntado aquilo a Jesus? Certamente eles não perguntariam se já
soubessem a razão pela qual não conseguiram exorcizar aquele diabo!
Mas, graças a Deus, Jesus não responderia àquela pergunta sem nos dizer o que podemos fazer sobre este tipo
de falta de fé: Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. (v.21)
Então, se a falta de fé foi a principal causa para impedir o diabo de sair do menino, podemos concluir que o
jejum não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, o jejum tem TUDO a ver com a eliminação do tipo sutil de falta
de fé.
O jejum tem uma maneira de mortificar aquelas coisas que agem como barreiras e nos impedem de receber de
Deus. Ele tem uma maneira de lidar com o verdadeiro problema – a nossa incapacidade de experimentar a vitória em
certas áreas de nossas vidas, por causa da falta de fé imposta pela carne.
Você já viu alguém encarando uma situação que parecia ficar cada vez pior? Talvez esta pessoa parecia estar
crendo em Deus com tudo o que tinha; no entanto, as circunstâncias continuaram ficando pior até que finalmente esta
pessoa olhou para você com lágrimas nos olhos e disse, “Eu não consigo entender. Não sei porque não consigo
receber”.
Sentimentos como a falta de esperança e o desespero podem substituir o esforço mais nobre de fé de uma
pessoa, à medida que ela tenta mudar estas coisas no âmbito natural. Mas, graças a Deus, o jejum tem uma maneira de
mortificar esse tipo de sentimentos negativos! Por exemplo, sentimentos de falta de esperança e desespero podem
literalmente dominar uma pessoa que vê alguém querido morrer com uma doença ou quem vê seu dinheiro ir pelo ralo
quando seus negócios estão ruins. Muitas vezes, uma pessoa nesta condição não fala nada para os outros. Mas em seu
íntimo ela pergunta, Por que, Deus? Eu achava que estava crendo em Você sobre esta situação, mas estou perdido. Não aconteceu.
O que eu estou falando aqui é sobre a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 17: O tipo de fé tão sutil que não
sabemos ter até sermos desafiados. E porque não sabemos que a temos, ficamos pasmados e abalados quando
aplicamos todas as fórmulas da fé e ainda assim não conseguimos fazer com que algo aconteça! Ou então, vemos uma
pessoa que está nas promessas de Deus, confessando a Palavra, mas nada parece mudar em sua vida. Dizemos àquela
pessoa, “Continue firme” – mas a verdade é que não sabemos o que fazer ou o que dizer.
O diabo tenta nos programar com medo, preocupação, tormento e falta de fé, usando a carne como uma
ferramenta. (Quando eu digo “carne”, estou falando da parte em nós que pode ser tentada para pecar e desistir.) A
carne e o diabo nos cansam até que, finalmente, o programa psicológico do diabo começa a controlar nossas ações e
passamos a planejar nossas vidas como se Deus não estivesse envolvido. Este programa funciona como uma barreira
no subconsciente contra a fé, pois ela literalmente se exalta contra o conhecimento de Deus.
Suponha que este programa demoníaco aconteça quando uma crise se levanta em sua vida ou quando um
ministro prega uma mensagem excepcional de fé, inspirando-o. Podemos tentar nos colocar contra o problema, ou
tentar fazer mais para Deus. Mas, descobriremos que um pequeno momento de inspiração não é suficiente para
competir com anos e anos de programação negativa.
Novamente, é aí onde o jejum entra, pois ele tem uma maneira de mortificar a programação negativa que nos
prende ao desânimo e derrota!
Por muito tempo em minha própria vida, eu sabia que o jejum funcionava, mas não sabia como e porque ele
funcionava. Naquela época eu pensava que se tratava de um sacrifício pessoal para Deus – Eu queria agradá-lo tanto
que jejuava no dia de Ação de Graças (dia de grande festa para nós americanos), pois significava que eu estava
desistindo mais de mim! Mesmo não entendendo o que o jejum realmente fazia, era maravilhoso experimentar vitórias e
ver o poder de Deus repentinamente transformar uma situação impossível em vitória.
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Quando você jejua, você literalmente corta a carne em sua fonte de suprimento, pois a comida é o apetite mais
básico da carne. Quando você corta a carne em sua fonte, algo maravilhoso acontece: Seu espírito finalmente pode ficar
sobre a barreira da carne – é nesse momento que as orações antigas começam a ser respondidas! Não significa que você
jejuou o suficiente para mover Deus; Ele não é o que está parado. Você exerceu a posição que Deus declarou sobre a
sua carne: Ela está MORTA, não tem mais poder sobre você!
Isso é verdade, principalmente nas situações difíceis da vida, quando parece que você está em um beco sem
saída. Por exemplo, o jejum é uma ferramenta muito poderosa se você já está no ministério e não experimentou um
aumento na unção para pregar e ministrar aos doentes.
Espero que este ensino venha encorajá-lo para considerar o jejum de uma maneira diferente. Deixe-me lhe
dizer uma outra coisa sobre este assunto: Existem maneiras diferentes de jejuar, como jejum por um período longo
(uma semana ou mais), jejum periódico (fazendo um dia sim, outro não ou mais dias) e um jejum parcial (apenas
bebendo sucos ou eliminando algumas coisas do seu hábito diário, como carne ou doces). Ao buscar Deus e Sua
Palavra, você verá que Ele o guiará em um jejum que, com a oração, o levarão a um andar mais poderoso e mais
próximo Dele.
Deus disse em II Co.10:4 que ...porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em
Deus, para destruir fortalezas. Jejuar é uma destas “armas da nossa milícia”. Eu insisto que você peça a Deus por Sua
direção ao usar esta chave vital para buscar um andar mais íntimo com o Pai.
Seu Amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
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