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Querido Amigo,
Um dos atributos de Deus mais equivocados é provavelmente a soberania, especialmente no que diz
respeito à vontade do homem. Em Sua soberania, Deus sabe exatamente o que você estará fazendo daqui dez
anos, embora isso dependa de você.
Deus tem o poder de calcular o que acontecerá no fim de sua vida. Com cada mudança de pensamento
que você tenha, Ele pode lhe dizer o que você estará fazendo daqui dez anos, ou daqui vinte anos até que você
vá para o lar celeste estar com Ele. MAS AINDA DEPENDE DE VOCÊ O QUE ACONTECERÁ NO
FUTURO. Você é que decide.
Se alguém perguntar, “E se eu me casasse com Jane?”
Deus responderia, “Então, você estaria fazendo isso e aquilo...”
“E se eu me casasse com Susie?”
“Então, isto é o que você estaria fazendo...!”
Então como você muda o seu destino? Mudando o modo que você pensa, deixando o Espírito Santo
fazer a obra Dele em você através da transformação da sua mente pela renovação dela, de acordo com a Palavra
de Deus e a verdade. Conforme Paulo disse em Romanos 12:2:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Existem muitos conhecimentos no mundo – fatos que são verdadeiros e informações que são válidas –
mas existe apenas uma verdade que é absoluta, infalível e imutável: a Palavra de Deus.
Deixe-me lhe dar uma ilustração real sobre a soberania de Deus, a vontade de uma pessoa e como a
mudança do seu modo de pensar pode mudar o seu destino.
Existe uma mulher aqui em nossa igreja em Tulsa, The Family Prayer Center, que cresceu indo a uma
igreja com seus irmãos. Diríamos que foi criada “no banco da igreja”. Embora tenha continuado a servir a Deus
seu irmão não fez o mesmo e nunca nasceu de novo.
Anos mais tarde, ela e seu irmão estavam morando na mesma cidade e a casa dele pegou fogo. Ele correu
até lá e viu que seu irmão havia morrido no incêndio.
Deixe-me lhe contar que alguns anos antes deste fato, eu havia atingido um nível na adoração pessoal
que afetou tremendamente meu entendimento do quanto Deus ama as pessoas. Munido deste entendimento, fui
capaz de realmente entregar pessoas a Deus para serem salvas. Temos uma caixa de oração no altar de nossa
igreja, e esta mulher chamou para salvação o nome de seu irmão e colocou o seu nome na caixa.
Pois bem, ela chegou à casa de seu irmão logo após sua irmã. Pelo que elas sabiam, o irmão não estava
salvo quando morreu, mas quando ela falou com sua irmã, descobriu algo que trouxe conforto para ambas. O
delegado da polícia as apresentou a um dos vizinhos em cuja casa o irmão delas participava de estudos bíblicos.
Duas semanas antes do incêndio, o irmão havia feito a oração dos pecadores e havia nascido de novo!
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Porque Deus foi capaz de afetar o pensamento desta mulher, ela foi capaz de mudar o destino de seu
irmão através de sua fé, a qual permitiu que Deus operasse na vida de seu irmão, mudando a eternidade dele. Ela
creu que seu irmão não ficaria sem salvação; ela estava certa, Deus o salvou.
No entanto, uma questão surgiu: se Deus o salvou, por que não o livrou do incêndio?
O que Deus fez foi “examinar” a vida dele até o fim, sondando cada mudança de pensamento que ele
teve, para tentar achar um jeito de resgatá-lo. Em um ato da suprema misericórdia e graça, Deus o recebeu no
Céu porque, embora quisesse resgatá-lo do fogo, não pôde, pois não encontrou o suficiente para fazê-lo. Era
muito provável que aquele irmão voltasse ao mundo, sem querer voltar para Deus.
Então, Deus acabou recebendo-o no Céu. Ele não o “LEVOU”. Deus não teve nada a ver com o fogo,
mas Ele estava DO LADO DELE quando aquilo aconteceu. A irmã dele estava crendo em Deus que ele não
ficaria sem salvação; a única alternativa que Deus teve para garantir a entrada dele no Céu foi RECEBÊ-LO
NAQUELA HORA!
É por isso que é tão importante orar pelas pessoas que não estão salvas, principalmente pelos nossos
queridos. Quando você ora para as pessoas, você dá a Deus o que Ele precisa para enviar obreiros a elas a fim de
ajudá-las a mudar seus pensamentos, para que Deus possa vir com Sua misericórdia e graça, mudando seus
destinos.
A oração em línguas é uma ferramenta muito poderosa quando precisamos mudar nosso próprio modo
de pensar para mudar nosso futuro, pois ela libera o Espírito Santo a se mover no nível do nosso entendimento.
O Espírito Santo é a nossa vacina contra o engano. Ele não apenas se move em nosso pensamento, mas em
nosso entendimento também. Não há barreiras que Ele cruze – cultural, educacional ou outras – que possam
impedi-Lo de revelar a verdade a você. Ele é o Espírito da Verdade.
Você pode imaginar o quão poderosamente Deus pode mudar seu destino ao mudar o seu pensamento?
Bem, a oração em línguas para edificação pessoal é um DOM DE REVELAÇÃO! Você não pode orar em
línguas, nem mesmo uma hora, sem que Ele se mova em sua mente com os mistérios daquela oração, ajustando
os seus pensamentos e seu destino.
Podemos ver o impacto da extensão deste dom de revelação ao considerarmos a igreja primitiva. Quando
pensamos naqueles crentes, automaticamente visualizamos uma congregação reunida em um culto com suas
Bíblias nas mãos, mas não era assim. Eles eram abençoados por terem o Antigo Testamento na sinagoga local,
onde o pastor ensinava as escrituras provando que Jesus era o verdadeiro Cristo. Muitas pessoas nem sabiam ler.
A revelação era transmitida do pastor para a congregação, de pessoa para pessoa. Eles não tinham Bíblias para
levar para casa com eles, mas Deus quis que isso mudasse.
Dentre todos os vinte e sete livros do Novo Testamento, Paulo escreveu quatorze – mais da metade!
Não foi por acaso que ele fez a seguinte afirmação sobre a sua vida de oração: Dou graças a Deus, porque falo
em outras línguas mais do que todos vós (I Coríntios 14:18)! Porque Paulo orou em línguas tanto, Deus pôde
usá-lo para escrever as epístolas que ajudaram significativamente a estabelecer a doutrina da igreja. Uma vez
mais, A ORAÇÃO EM LÍNGUAS É UM DOM DE REVELAÇÃO.
Quando você ora em línguas os três membros da Santíssima Trindade estão envolvidos. Quando o
Espírito Santo entra no seu espírito nascido de novo, a primeira coisa que Ele quer fazer é orar a mente de
Cristo para você. É por isso que Paulo disse, Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato... (I
Coríntios 14:14).
Paulo estava falando de seu espírito humano. O Espírito Santo criava a língua no espírito de Paulo para
que ele orasse. Tinha que ser o espírito dele, porque o Espírito Santo estava usando a autoridade de Paulo.
Então, o Espírito Santo estava criando a língua para orar o que estava na mente de Cristo.
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Em outras palavras, a Terceira Pessoa da Trindade (o Espírito Santo) supre a língua para orar o plano de
Deus para você que está na mente da Segunda Pessoa da Trindade (de Cristo). A Primeira Pessoa da Trindade,
Jeová (nosso Pai) recebe e responde a oração.
Assim, um membro da Trindade está fazendo a oração, outro está suprindo a oração e outro está
respondendo a oração. Mas o que estamos orando?
Pois quem fala em outra língua NÃO FALA A HOMENS, SENÃO A DEUS... e em espírito fala
mistérios.
I Coríntios 14:2
Os “mistérios” que o Espírito Santo está orando tem a ver com os mistérios de tudo o que Cristo é em
você – o plano para a sua vida, o entendimento de tudo o que Cristo é em você e através de você, a esperança da
glória (Colossensses 1:26-27). Toda vez que termina de orar um mistério diante de Deus, o Espírito Santo
começará a se mover dentro de você para fazê-lo entender não apenas a revelação da Palavra de Deus, mas
também o plano que Ele tem para a sua vida pessoal.
As profecias desta carta também podem afetar seu pensamento, e portanto, afetar seu destino. Ore em
línguas, assimile a Palavra de Deus e assimile as profecias. Você não apenas mudará a sua vida, mas Deus poderá
usá-lo mais e mais para afetar as vidas e destinos de outras pessoas!
Seu colaborar
Dave Robserson
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
28 de Janeiro de 2007
Muito precisa ser dito e há poucos que ouçam; como posso falar de coisas sólidas quando muitos de
Meus filhos estão no leite? Você não sabe que existem lugares para você andar onde a Minha comunicação será
para alguns como se estivessem maduros no Meu amor?
Através dos anos, muito entendimentos sobre Mim estiveram escondidos daqueles que andaram na falta
do Meu amor. Portanto, perdoe, levante-se e junte-se aos que são fortes. Junte-se aos que são fortes, pois
grandes dias estão por vir. Saiba também que antes do Meu grande mover acontecer, haverá muita inconstância,
muitas mudanças, tanto no planeta que opera na imperfeição quanto no Meu Corpo e no mundo.
Preste atenção às notícias. Você verá grandes moveres contra Mim, diz o Senhor, mas mantenha-se
firme, pois maior é O que está em você do que o que está no mundo. (I João 4:4).
Eu vi alguma coisa: Quando você está adorando e agradecendo a Ele e dando graças por todas as coisas a Deus e o Pai, no
nome de Jesus Cristo (Efésios 5:20), quando Ele disse “todas as coisas”, Ele não quis dizer que você deve agradecê-Lo por ter
batido o carro. Ele quer que você O agradeça pela vontade Dele, adorando-O e glorificando-O.
Quando eu estava falando em línguas lá, eu entrei em um pequeno cenário, por um instante. Vi uma imagem bem pequena.
Parece que vi dois tipos de grupos de pessoas: Um grupo que estava orando, mas estava cheio de medo e falava o certo e o errado o
tempo todo. Essas pessoas oravam e tinham dois tipos de fala e medo, enquanto o Céu estava se ocupando da vida delas. O segundo
grupo era forte, embora fosse “legítimo”, estava firmado na verdade, vigoroso e forte e o Céu começou a se organizar. MAS quando
estas pessoas começaram a adorá-Lo e glorificá-Lo pela MESMA palavra e comunhão, pareceu que o Céu não estava apenas se
movendo, mas também se unindo, como se espectadores estivessem vindo para tomar parte daquilo que estava acontecendo.
Parecia que de algum modo a adoração atraiu certa atenção. Quero dizer, parecia que as pessoas, ou anjos, estavam se
alinhando como voluntários para a missão. É isso que parecia ser; era um tipo de agrupamento.
Se você tiver comunhão Comigo enquanto você está na carne, pense como será quando você for elevado
acima disso, diz o Senhor.
Eu faço o que nenhum homem pode fazer, pois o que Eu faço, faço porque pude estabelecê-lo no
Espírito e este é o Meu plano. O melhor esforço dos homens não pode se comparar ao Meu plano, pois o
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elemento sobrenatural estará aqui em toda direção. O meu poder será manifesto não só em Tulsa, mas também
em outros lugares. E agora estou começando a preparar para este próximo lugar que estou levando você.
Neste derramamento da verdade, sanidade e doutrina com mais e mais entendimento da Minha Palavra,
você entenderá os Meus caminhos, pois Quem é que Eu enviei para estabelecer o seu caminho? Quem enviei
para ser seu Mestre? E como muitos se desviaram e não seguiram o caminho no qual revelei Meus
entendimentos e as Minhas verdades? Existem muitos, muitos nesta cidade que desejam o Meu conhecimento,
não apenas o Meu conhecimento, mas o coração deles almeja o entendimento dos Meus caminhos.
Quando Eu unir a verdade com a mídia, muitas destas coisas serão resolvidas, quando as pessoas
acordarem para a Minha Palavra e começarem a andar no caminho onde Eu as coloquei. Você não sabe que o
Meu derramamento nesta cidade constituirá também a verdade, tão poderosamente como os Meus sinais e
maravilhas? Mas oh, como nos primeiros dias do Meu derramamento, o Meu desejo é que o Espírito Santo
receba o lugar Dele neste derramamento. Então ouça isso: Haverá um dia em que você verá tanta gente sendo
cheia com o Espírito Santo que será difícil contá-los. Você não sabe que não estimo a multidão mais do que o
indivíduo? Pois para Mim, cada indivíduo é uma eternidade a ser estimada.
As Minhas palavras são palavras de Espírito e de vida, pois Eu posso chamar as coisas à vida e também
posso pará-las. Com relação às obras das Minhas mãos, Me prove, pois até mesmo em profecia Eu falei sobre o
grande dia em que todos poderão me conhecer, do menor ao maior. Vocês não precisarão mais depender uns
dos outros, ou da Lei, dos sacrifícios, pois vocês podem Me conhecer, do menor ao maior, porque Eu andarei
em você e lhe darei os Meus entendimentos [Jeremias 31:34].
Peça-Me, pois Eu não lhe direi que você precisa que alguém ore por você, mas peça em Meu nome, diz o
Senhor, e o seu Pai responderá a sua oração.
4 de Fevereiro de 2007
Comentários – Quando o diabo chega com caminhões de lixo, jogando tudo sobre você e mesmo assim não consegue pará-lo,
você não está no seu momento mais fraco e sim no mais forte.
Com a lei emocional é a mesma coisa. Você sabia que o diabo precisa que você coopere com ele quando ele ataca a sua
carne? Ele tem que fazer com que você coopere.
Mas o pior de tudo isso é quando ele faz com que você pare a você mesmo. Novamente eu digo, o momento mais poderoso da
sua vida é quando você continua orando e lutando durante todo o ataque. Toda vez que você supera um nível [da carne], ela não
pode mais parar você, a menos que você permita. E isso acontece sucessivas vezes até que você descubra que todas estas coisas estão
acontecendo ao seu redor, não dentro de você.
“Uma doce paz, que não é deste mundo, Eu dou a você” [João 14:27]; 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 há razão para você se condenar, pois as suas fraquezas são sempre superadas da mesma forma. 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 põe limites na distância que vai percorrer. Por que você aceita o que está ao seu
redor como algo que pode dominá-lo?
Ouça o que o Espírito diz: Onde quer que você esteja andando, não fique aí. Não importa onde você
esteja, você não precisa ficar no mesmo lugar. Tudo o que você precisa fazer é pôr em uso o que Eu lhe dei.
Inicialmente, a sua força será medida pela sua fidelidade em meio aos problemas, mas isso lhe dará vitórias e
mais vitórias e Meu poder. Então, permaneça no caminho e saiba que nada tem poder de pará-lo.
Agora que você tem uma nova natureza, quem pode ensinar você e fazer com que você entenda as coisas
de Deus? Quem? Quem? Quem pode lhe dar entendimento da verdade que já existe?
Quando você prepara as coisas do seu futuro através da edificação, ao andar pelo caminho, as coisas que
estavam na sua frente serão movidas para trás. E isso Me libera, diz o Senhor, em vez de levá-lo ao mesmo lugar
novamente, Eu posso levá-lo ao próximo passo que tenho para você.
Então, ouça e saiba, algum de vocês tem falta de favor? Algum de vocês é tratado de maneira diferente
por Mim? O Meu poder operará em vocês na mesma intensidade que operaria pelos que vocês acham que
receberão alguma bênção especial?
Ouça o que o Espírito diz: todos os dias, cada um de vocês é chamado para preencher uma medida, um
ministério no Corpo de Cristo, e Eu revelarei isso a você quando você preparar o caminho adiante. Eu não
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derramo coisas sobre você que às vezes você não entende? Você precisa SE ENTREGAR para entender o que
Eu tenho e o que estou fazendo. Nestes momentos, você deve se abrir para o Mestre que Eu lhe dei, pois Ele
trará você para fora, para poder levá-lo dentro.
Eu lhe dou poder sobre todo poder do inimigo, sobre principados e potestades, príncipes das trevas
neste mundo e espíritos malignos nos lugares celestiais [Lucas 10:19], Eu lhe dou autoridade sobre todos eles,
portanto, ande nela. Lembre o diabo, quando ele invadir, a quem pertence este lugar e ordene que ele saia.
Eu não disse que você podia derrubar as fortalezas, inclusive aquelas de sistemas de pensamentos e
raciocínios?
Comentários – Deus está me relembrando: O que Eu disse antes, Eu digo novamente. Ele está me relembrando:
Mais do que nunca, quando de repente, toda a sua atmosfera se transformar por nenhuma razão, a razão é porque o diabo quer
introduzir algo que ele quer que você receba e opere – receber as emoções e o posicionamento. Quando, de repente, a sua atmosfera
mudar enquanto você não está fazendo nada de errado, sem que haja uma razão; você pode estar dirigindo seu carro, ou estar na sua
casa e, de repente, uma guerra emocional muito forte explode e parece muito tangível – como se alguém estivesse presente. Eu tenho
algo a lhe dizer – existe alguém presente.
Quando Deus me fez entender isto através de uma imagem dentro de mim, Eu tive que me dirigir a isso como se fosse uma
pessoa: “Eu sei que você está aqui, então estou me dirigindo a você”. Porque Deus me levou a fazer isso, toda a atmosfera mudou em
um minuto. Tudo mudou como noite e dia e eu percebi que estas coisas vêm e tentam fazer com que você desenvolva essa situação e
tente viver nela.
Agora que a autoridade a que Ele se referiu está aqui, é isso que Ele quer que eu diga: Quando o diabo invadir o seu
espaço, você precisa se dirigir a essas fortalezas para que elas sejam derrubadas, lembre o diabo do que Jesus lhe deu e então, ordene
que ele saia.
Quando Eu continuo a dirigir as coisas, alguns de vocês se perguntam por quê, e outros pararam de se
perguntar. Vocês aceitaram a derrota, sem saberem, ainda, apenas aceitam e não se dão conta disso. Tudo o que
Eu fiz na Cruz é mais do que suficiente para tudo o que o inimigo e a sua carne têm; portanto, não aceite a
derrota. Levante-se e queira saber, pois Eu estou aqui para ensinar você, diz o Senhor. Não fique onde você está
por causa do contentamento. Eu responderei toda a pergunta que o seu coração tiver que esteja impedindo você
de entrar na vitória.
Comentários – Eu prefiro perguntar a aceitar algo como se não houvesse uma resposta. Se eu sei que Ele já fez algo, quero
entender por que nada aconteceu ainda.
Quando Eu movo em profecia e interpretação, trarei a Minha mente ao nível do problema, Me dirigindo
a ele. É por isso que em lugares onde a verdade não é revelada, nada muda. Mas na medida em que você
caminha de gloria em gloria em Mim, você não sabe que este é o caminho da liberdade?
Primeiro, você ouvirá como um trovão distante. Mas isto vai se aproximar cada vez mais na sua direção.
Existem coisas que Eu farei com uma manifestação surpreendente. Será tão visível e dominante que,
repentinamente, muitas pessoas que não conseguiam receber nada começarão a receber tudo ao mesmo tempo.
Uma das coisas que está programada a acontecer é – na plenitude da doutrina e da mídia Eu pretendo,
quando atingir uma grande força – fazer muitos dos milagres da herança e derramamentos das Minhas finanças
sobre você.
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