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Querido Amigo,
Se você tem buscado as coisas de Deus e desejado cada vez mais da Sua presença, você provavelmente fica
frustrado quando se depara com coisas em sua vida que estão impedindo-o de seguir em frente. Eu conheço esse
sentimento e por isso quero compartilhar com você algo que aprendi na Palavra que pode ajudá-lo. Veja, existem
passos que você pode tomar para se livrar desses obstáculos em sua vida para que você possa ir adiante em Deus.
Vamos primeiro para Segunda Coríntios 5:1,2:
Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um
edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação
celestial.
Quando Paulo diz, “Sabemos...”, ele está continuando um pensamento revelado no versículo anterior: Não
atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as
que se não vêem são eternas (2 Corintios 4:18). No capítulo cinco, Paulo fala sobre uma daquelas “coisas que se
vêem” – o corpo físico. Paulo está se referindo ao fato de que ele e seus companheiros ministros haviam se entregado à
morte para que o poder de Cristo estivesse em seus corpos mortais. Eles literalmente passaram pela morte da
mortificação antes de irem para o Céu. Para eles, morrer enquanto serviam a Deus não significava nada, pois eles já
tinham “morrido” antes de partir!
Em Segunda Coríntios 5:1, Paulo explica por que ele e os outros estavam dispostos a fazer isto.
Essencialmente, ele está dizendo, “Nós não estamos olhando para este corpo terreno, nós estamos olhando para aquele
que teremos um dia!” Aqueles homens sabiam que esta vida dura apenas um momento e que Deus estava preparando
para eles um peso maior de glória na eternidade. É por isso que Paulo disse, “Se este corpo físico for morto, nós ainda
temos um que não é feito por mãos”.
No entanto, observe o que Paulo diz no versículo 2, “Enquanto nós ainda não estamos em casa, mas, neste
corpo físico, neste planeta, nós GEMEMOS. Por que gememos? Porque estamos ardentemente desejando
ser...revestidos da nossa habitação celestial – que é o nosso corpo glorificado”.
Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus.
Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser
despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito.
(2 Coríntios 5:3-5)
Olhe a palavra “penhor” no versículo 5. Quando você “penhora o dinheiro” em uma casa, aquele dinheiro
representa a promessa de concluir a compra daquela casa. Da mesma forma, Deus demonstra Sua sinceridade para
concluir a obra da redenção e lhe dar o seu corpo glorificado através do envio de um penhor do Céu – o Espírito Santo
– e da Sua promessa de que você pode superar a carne nesta vida e cumprir o seu chamado. Assim, o Espírito Santo é a
prova da sinceridade do Céu para prover a você tudo o que você precisa a fim de terminar seu curso antes de ir estar
com Ele.
Quando formos para Romanos 8, veremos palavras similares no versículo 23, onde está escrito que temos “as
primícias do Espírito”. Mas, enquanto em Segunda Coríntios 5:5 Paulo faz a declaração que o Espírito Santo nos foi
dado, em Romanos 8 ele nos mostra a operação do Espírito Santo e explica como o Espírito Santo realiza esta obra em
nossas vidas.
Vamos ver o que Paulo diz em Romanos 8:22-26:
Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em
nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê, como o espera?
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Paulo diz que não apenas toda a criação geme e sofre dores de parto até o momento presente, mas, novamente,
nós mesmos estamos gemendo. Então, Paulo nos separou do resto da criação que está sujeita à corrupção e imperfeição
pela queda de Adão, dizendo em essência, “Nosso planeta está em dores de parto e gemendo pelo dia em que não
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houver mais latas de cerveja nos rios – pelo dia em que houver um novo Céu e uma nova terra; quando a maldição será
removida para sempre. Mas não apenas a criação geme pelo dia em que isto acontecerá, nós também gememos”.
Agora, volte para Segunda Coríntios 5:4 e pense no que Paulo diz, POIS, NA VERDADE, OS QUE
ESTAMOS NESTE TABERNÁCULO GEMEMOS ANGUSTIADOS... Observe a similaridade entre este
versículo e Romanos 8:23, que diz, E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente GEMEMOS EM NOSSO ÍNTIMO...
Nó que nascemos de novo – que recebemos a nova natureza, as primícias do Espírito Santo –, gememos em
nosso íntimo, aguardando que a adoção seja completada na redenção de nossos corpos. Como Paulo diz em Segunda
Coríntios 5:4, nós gememos não para sermos despidos, mas para sermos revestidos para que a mortalidade seja
absorvida pela imortalidade.
Bem, se existem as “PRIMÍCIAS” – os primeiros frutos – deve existir obviamente um SEGUNDO FRUTO.
E qual é o segundo fruto? De acordo com estas duas passagens das Escrituras, é A MANIFESTAÇÃO DOS
NOSSOS CORPOS GLORIFICADOS.
Porque eu tenho as primícias do Espírito dentro da minha nova natureza, estou de algum modo gemendo para
ser revestido pelo meu corpo glorioso que é do alto. Estou gemendo para que a minha adoção seja completada na
redenção do meu corpo.
Veja, no dia em que eu dobrei meus joelhos ao Senhor Jesus Cristo e nasci de novo, os papéis de adoção me
foram dados. Exatamente como o primeiro Adão me deu o meu espírito, alma e corpo, o último Adão, Cristo, me deu
o meu espírito nascido de novo e transformou minha alma. E logo, eu terei também um corpo não dado pelo primeiro
Adão, mas pelo último. É aí que a minha adoção será completada. Eu passarei a pertencer a uma nova família e serei
nascido do último homem Adão – espírito, alma e corpo glorificado. Mas, até que este momento chegue, eu ainda
estarei neste tabernáculo terreno e enquanto isso estou gemendo.
“Mas eu nunca gemi”, você pode dizer. Deus diz que você geme se você é nascido de novo! Você tem as
primícias do Espírito e agora está gemendo em sua nova natureza, as primícias do Espírito, enquanto espera pelo
segundo fruto – seu corpo glorificado.
Estamos esperando que a adoção seja completada na redenção de nossos corpos. Nós gememos, não para
sermos despidos, mas para sermos revestidos. Nós gememos em nosso íntimo para acabar com toda confusão – pelo
dia em que não haverá mais fome, nem pragas, nem mais assassinatos e matanças.
Lembre-se: o gemido de que Paulo está falando aqui vem da nossa nova natureza. Embora nossa nova natureza
tenha nos libertado do pecado, nós ainda temos corpos que são capazes de pecar. Ainda vivemos em um mundo onde
vemos coisas horríveis que não podemos nem avaliar. Nós, contudo, gememos lá dentro porque queremos ver todo o
pecado e sofrimento acabar!
Agora eu quero que você observe uma palavra em Romanos 8:24. Paulo disse que somos salvos pela
ESPERANÇA. “Como assim?”, você pode perguntar. “Eu pensei que fôssemos salvos pela FÉ! Parece-me que se
você está esperando ser salvo quando Jesus voltar, você vai esperar por muito tempo!”.
Mas, vamos olhar de novo para o que Paulo disse:
Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança; pois o que alguém vê,
como o espera?
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. (Rom.8:24,25)
Bem, o que Paulo está dizendo? Pegando os versículos 23 e 24 juntos, vemos que Paulo primeiro diz que temos
uma nova natureza que geme enquanto estamos aguardando o processo de adoção ser completado na redenção de
nossos corpos. Então, ele diz que somos salvos pela esperança. Esperança do quê? Paulo não está falando aqui da
salvação que nos levou ao nascimento novo. Nós já temos as primícias. Assim, somos salvos na esperança dos
NOSSOS CORPOS GLORIFICADOS E NA CONCLUSÃO DE NOSSA REDENÇÃO. É desta esperança que
Paulo está falando aqui!
Então, ele continua, dizendo que não podemos fazer com que o que estamos esperando aconteça com a nossa
própria força; por isso, ...com paciência o aguardamos (v.25). Mas, observe quem foi deixado conosco enquanto
aguardamos que esta esperança aconteça: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza;
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com
gemidos inexprimíveis (v.26). Enquanto ainda estamos aqui neste corpo natural e pacientemente aguardamos pela
esperança do nosso corpo glorificado, o Espírito Santo nos ajuda em nossas enfermidades, ou em nossa incapacidade
de produzir resultados. Ele nos foi enviado por Deus para nos ajudar em nossas fraquezas e limitações impostas pela
carne.
Agora, volte a Segunda Coríntios 5:5, que diz, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto,
outorgando-nos o penhor do Espírito. Neste versículo, Paulo diz que Deus nos deu o Espírito Santo como um
primeiro pagamento vindo do Céu, provando a sinceridade de Deus em nos dar tudo o que precisamos para sair fora
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desta carne, cumprir Seu plano e receber nosso corpo glorificado. Então, em Romanos 8:26, ele nos diz como o
Espírito Santo faz isto: ...o Espírito nos assiste em nossa fraqueza... Uma escritura dá significado à outra.
Observe que Paulo diz em Romanos 8:26 que “também o Espírito” nos ajuda em nossa fraqueza. “Também”
significa que alguma coisa já estava nos ajudando antes. O que é esta coisa? É a nova natureza com a qual nós gememos
porque moramos em corpos que são capazes de pecar em uma criação que está aprisionada em sofrimento e morte
espiritual. A primeira coisa que nos deixa livre é esta nova natureza. Se nós não tivéssemos a nova natureza, o Espírito
Santo não seria capaz de fazer nada por nós. No entanto, uma vez que Jesus veio e o novo nascimento ficou disponível
para nós, Ele Se tornou o único caminho fora da morte espiritual.
Então, quando Paulo diz, “Também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza”, ele está dizendo a você que o
Espírito Santo é contra tudo o que você é e tem que não pertence a Ele. Mas como o Espírito Santo usa a sua nova
natureza para libertar você? A primeira coisa que Ele faz é motivar a sua nova natureza a detestar as fraquezas da sua
carne. Você começa a detestar suas fraquezas, suas falhas, sua incapacidade de andar como Deus disse que você pode.
Você detesta a sua carne; você detesta não saber qual é a vontade Dele para situações específicas; você detesta a sua
tendência de cair em certos pecados.
No entanto, você não sabe orar como deveria por todas estas coisas que detesta. É aí que o Espírito Santo entra
para perscrutar o seu coração, ajudando você. Porque Ele tem acesso ao seu coração, Ele é qualificado para fazer
intercessão por você de acordo com a vontade de Deus com gemidos inexprimíveis. Isto significa que o “também” que
ajuda os SEUS gemidos são os gemidos DELE. Estes gemidos são um tipo de intercessão – a ajuda do Espírito Santo
que você não pode fabricar sozinho.
Antes de ir mais adiante, quero explicar que esta intercessão do Espírito Santo por nós é diferente da nossa
intercessão pelos outros. A nossa intercessão pelos outros é a variedade de línguas que nos capacita para ficar na brecha
pela nossa família, igreja, cidade ou nossa nação. Deus também pode nos chamar para interceder por alguém ou por
uma situação que desconhecemos completamente. Não é sobre isso que estamos falando aqui. Quando a verdadeira
intercessão do Espírito Santo por nós acontece, o Próprio Deus está transformando algo em NÓS e a oração carrega o
poder para devastar aquilo que não é Dele em nossas vidas com o tipo de fé poderosa que moveria uma montanha!
Os primeiros gemidos acontecem quando a nossa nova e recriada natureza começa a orar em línguas. É para
isso que Deus nos deu esta simples linguagem de edificação. Veja, às vezes temos problemas com nossa carne, mas não
queremos nos livrar daquelas áreas de problema. É aí que precisamos orar em línguas.
Ao orarmos, começaremos a edificar nossa nova natureza. Ela ficará cada vez mais forte, até que logo
começaremos a detestar algumas falhas da nossa carne que sabemos não estarem corretas. Passaremos a detestar tanto
estas coisas que um dia nos edificaremos acima delas. Quando fizermos isto, olharemos para o nosso pecado com os
olhos de Deus e veremos quão horroroso ele é. Detestaremos tanto o pecado que começaremos a gemer em nossa
nova natureza, “Eu detesto isto! Eu detesto isto!” Tudo em nós clamará para que Deus nos liberte da escravidão
daquele pecado.
Nesta hora, o Espírito Santo dirá, “Ótimo! Agora você está em um lugar onde posso ajudá-lo! Quando você
não se importava com aquilo que atrapalhava a sua vida, Eu não tinha com o que operar. Mas agora Eu o edifiquei
acima da carne e você pode ver quão ruim é este pecado. Agora você pode ver com os Meus olhos e você detesta isso
como Eu. Você está me dando algo para que Eu possa operar!”
Então, o Espírito Santo adiciona os gemidos Dele aos seus. Quando Ele faz isto, Ele traz o poder de Deus na
situação para tirar aquela fortaleza da sua vida. Não importa qual seja o problema com o qual você esteja lidando – seja
no âmbito do Espírito, alma ou corpo – o Espírito Santo está disponível para fazer isto por você. Ele o edificará acima
das coisas habituais e profundas da sua carne que o mantiveram em escravidão antes de você nascer de novo e as
mortificará. Então, Ele entrará na sua alma e eliminará todos os tipos de rivalidade, contenda e ódio.
São poucas as pessoas que oram o suficiente para chegar a este ponto. E porque elas não permitem que o
Espírito Santo conserte o “filtro” da alma, Ele tem poucas oportunidades para exercitar Seu poder em suas vidas
através da nova natureza.
Talvez você tenha se apegado a mágoas e ofensas provenientes das coisas ruins que já foram feitas a você no
passado. Ou talvez, você seja a pessoa que fez coisas ruins para machucar os outros. Se você se edificar acima de toda
esta bagunça, um dia você verá com os olhos de Deus o que realmente está acontecendo e tomará providências. Se
você causou a ofensa, talvez você se arrependerá, procurando a pessoa para pedir desculpas. Você não conseguirá
aceitar o fato de que machucou alguém.
Independente do problema, o Espírito Santo se concentrará nele e adicionará às suas orações os gemidos Dele
que não podem ser exprimidos. Você verá a situação como Ele vê, e acima de tudo, você irá querer ser livre de toda a
amargura e de toda a atitude errada que desagrada a Deus. Você chorará profundamente à medida que o Espírito Santo
se encarrega disto na oração. Isto é algo que não pode ser fabricado. Ele adicionará os gemidos Dele à sua oração e
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então moverá a montanha do seu caminho. Quando isto acontecer, você começará a experimentar as respostas de suas
orações como nunca!
Romanos 8:27 diz, então: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque
segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Para o ajudar nesta caminhada saindo da carne e
entrando no plano de Deus para você, Deus enviou o penhor do Seu Espírito para destruir tudo em seu caminho que
parece ser impossível ou maior do que Ele. Este processo espiritual não é algo que você faz, mas sim algo a que você
pode se entregar. O gemido genuíno vem quando você dá ao Espírito Santo o que você precisa para ajudá-lo em suas
fraquezas. Mas tudo começa com o simples dom da edificação – a oração em línguas.
Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é prestar atenção nesta mensagem que estou
compartilhando com você. Veja, Deus está nos dando instruções para nos preparar para as mentiras que virão nos
últimos dias. Não temos mais tempo para permanecer parados nas áreas baixas de derrota. A volta de Jesus está mais
próxima do que imaginamos e ainda temos Seus poderosos planos e propósitos para cumprir nesta terra!
Seu amigo e colaborar
DAVE ROBERSON
Profecias para ajudá-lo a permanecer forte e fiel em oração
Recebidas no “The Family Prayer Center” - Tulsa, Oklahoma
4 de Fevereiro de 2007 – Andando no caminho da edificação
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 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.
22 de Abril de 2007 – Momentos de júbilo e muita alegria estão por vir
Tenho falado muito e freqüentemente sobre o Meu amor, pois o amor perfeito lança for a o medo. Aquele que
tem medo tem tormento [1 João 4:18]. Portanto, nem a sua caminhada e nem a sua batalha são contra as circunstâncias
e situações. Um momento de júbilo e muita alegria está por vir. Muitos de vocês começarão a entrar nestes lugares do
Espírito de comunhão Comigo e olharão para o que Eu disse. Vocês olharão para a Minha Palavra e para tudo o que
Eu prometi a vocês e dirão, “Eu nunca entendi isto desta forma”. E isto é por causa da mudança que está começando a
acontecer em vocês que têm se exercitado na Minha edificação.
Portanto, fique forte. Muitas coisas precisaram ser aprendidas e muitas, muitas pessoas foram embora porque
este processo parecia muito longo e demorado. Mas, oh, saiba disto: é o Meu plano começar uma colheita que não
parará até Eu voltar para colher o fruto precioso da terra. Então, seja forte e você moverá Comigo e não será aniquilado
pelas finanças ou por doenças e nem tormentos e medos levarão você para longe. O maligno não será capaz, através do
engano, de desfazer o que o Espírito Santo fez em tantas pessoas. Regozije-se e fique muito feliz. Eu visitarei você com
mais freqüência no futuro; e você saberá o que está em Minha mente para que possa se regozijar e ficar muito feliz,
sabendo que pertence à Minha família, diz o Senhor.
2 de Maio de 2007 – A Palavra de Deus nos faz ter um coração de servo
A razão pela qual muitos tiram muitos versículos dos Meus ensinamentos e parábolas do contexto, diz o
Senhor, é porque eles gostam de escolher certas partes para respaldar o que eles ensinam e dizem. Ninguém gosta de
deixá-los no contexto, porque a maior parte do que Eu digo resume-se a um coração de servo. E porque se trata de um
coração de servo, muitos não entendem o que Eu estou dizendo.
Na medida em que você se exercitar no dom de revelação e permitir que o Espírito Santo fale aqueles mistérios
por você, colocando no seu entendimento o mistério de tudo o que Cristo é em você – a esperança da glória, às vezes
leva um certo tempo para que Eu consiga mostrar as coisas para você, porque Eu preciso mudar o nível de
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mortificação no qual você está andando. Eu mudo os níveis da sua disposição e da sua fome por entender a Minha
Palavra. No entanto, quando estas coisas forem realizadas, nada poderá parar você.
Muito da Minha Palavra não é compreendido, diz o Senhor, porque quando Eu posiciono você no coração de
servo, Eu faço de você um servo Meu e, um servo Meu é um servo do Meu povo. Quando Eu digo andar nestes lugares
– lugares em que você coloca os outros acima de você e os serve, onde o amor em você lançou fora o medo – você tem
um objetivo: terminar o que Eu lhe dei para fazer.
9 de Maio de 2007 – Siga em frente na batalha
Não é hora de dar passos para trás. Você não sabe que quanto mais o diabo luta contra as suas emoções e luta
para derrotar você, mais perto você está das respostas? Não é hora de andar para trás. Quando tudo em você está
lutando contra a oração e princípios espirituais, siga em frente, pois é nesse momento que você está mudando mais, diz
o Senhor.
27 de Maio de 2007 – Eu vou fazer você ultrapassar o que está em seu caminho
Eu recebo vocês como um todo, mas lido com cada um individualmente. Tudo o que você ainda não superou,
Eu não deixarei por fazer. Apenas fixe os seus olhos e os seus passos em Mim e você verá. Tudo o que Eu fiz por você,
você receberá, pois Eu farei com que você supere estes lugares que estão parando você. Você nasceu de novo; não é
seu homem velho que está neste andar. Ele foi feito novo.
Portanto, entregue-se a Mim. Eu levarei você além de tudo e você andará livre.
30 de Maio de 2007 – Continue a construir o seu fundamento na Minha Palavra
Às vezes o inimigo levará você ao seu limite, ele tentará acampar lá e alongar este tempo o máximo possível.
Mas no momento em que você passar o marco que diz que isso não parará você, o poder dele será quebrado e ele terá
que soltar tudo.
Ele adora usar as suas emoções e o que você vê, ouve e sente para construir fortalezas e bloqueios com eles.
Enquanto ele conseguir encontrar algo com que você concorde, ele poderá fazer com que você ande neste caminho.
Oh, lembre-se disto: não seja movido pelas suas emoções ou pelo que você vê ou sente. Seja movido apenas
pelo que é real, que é o que Eu disse. A Minha verdade é final, é a última palavra, não as suas emoções, a sua vida ou o
que está acontecendo com você. A Minha Palavra é a palavra final que você precisa, diz o Senhor.
30 de Maio de 2007 – Não sou Eu que condeno você
Quando a oração e o mover no Meu Espírito são ensinados com força, o diabo sempre segue estes moveres
com condenação. Em primeiro lugar, entusiasmo e muita alegria entram no acampamento; então, o inimigo vem com
condenação e na condenação ele exige lei. Quando ele exige lei, os Meus filhos acham que se não seguirem um regime
rígido, não receberão respostas para suas orações.
Não sou Eu que condeno você, diz o Senhor. O Meu desejo é andar do seu lado e mantê-lo de pé. Na medida
em que você continua na Minha oração, momentos e períodos virão em que a sua fé será forte no âmbito em que você
está andando. Então, o diabo vem com grandes cuidados deste mundo e perseguições e tenta tirar isto de você à força,
antes que você avance nos lugares mais altos no Meu Espírito.
Existe um mover que está começando agora. É um mover de grande alegria e orações respondidas. Você
aprenderá a ministrar a si mesmo tanto na assimilação da Minha Palavra e edificação, quanto a ministrar a si mesmo na
Minha comunhão, passando a Me conhecer. Esta é uma área, diz o Senhor, na qual você verá uma diferença muito
poderosa e visível e a alegria virá.
Muitos conseguiram andar até aqui e terminaram o seu curso e muitos de vocês estão entrando nisto agora.
Então seja forte e saiba que em meio à adversidade, grandes vitórias, milagres e moveres do Meu Espírito estão logo à
frente. Então seja fiel na sua edificação e assimilação e nos seus momentos Comigo. Você só entenderá a importância
disto quando Eu começar a mover através de você poderosamente no avivamento, diz o Senhor, pois É O SEU
FUNDAMENTO.
3 de Junho de 2007 – Quero encorajar você
Ele está nos encorajando de novo, Ele disse: Quero encorajá-lo para os dias que virão. Assim como uma mulher
grávida se alegra após o parto porque um homem veio ao mundo, você também não olhará para trás lamentando algum
preço que tenha tido que pagar pela fidelidade ao Meu serviço, diz o Senhor.
Alguns não verão a guerra como deveriam, pois o inimigo se concentrou naquilo que impediria você de chegar
onde precisa ir. Ele sabia que se conseguisse travar guerra pessoalmente contra você e desviar você do que está
produzindo este derramamento nestes últimos dias, ele teria vencido.
Muitos de vocês olharão para trás e quase não se lembrarão da guerra. Mas você estará cheio de paz e
contentamento, sabendo que Me obedeceu, diz o Senhor.

Ministério Ana Maria Dias * minamd.org.br * 11 4191 6425

6

3 de Junho de 2007 – Todos os chamados estarão funcionando
Muitos de vocês se perguntaram, “Quem pode fazer tudo isso em sua plenitude se quisesse?” Muitos olharam
para as coisas que eram e disseram que isso tem suas falhas. Muitos disseram que há falta de governos e socorros. Mas
Eu digo a você que quando o Meu Espírito for derramado da maneira que Eu o derramarei nos últimos dias, será
necessário que haja governos e socorros apenas para que o crescimento seja acompanhado. Você verá o que ainda não
viu, porque para administrar tudo isso todos os chamados deverão estar em seu lugar.
Você verá isso na mídia e no estado presente do derramamento. Você verá muitos que passaram seu tempo em
oração e mortificação; eles aparecerão e se manifestarão poderosamente de repente na separação dos chamados que Eu
tenho neste lugar, diz o Senhor.
10 de Junho de 2007 – Há muitas vozes na terra
Comentários – Isto foi um pequeno aviso e Ele disse que não foi exatamente algo como “Ouça com atenção”, mas por causa da graça Ele
disse o seguinte:
Existem muitas vozes, doutrinas e divisões na terra. Mas aqueles que encontram com o ministério de ensino do
Espírito Santo e tomam outro caminho, dizendo que esta edificação não funciona, saiba disso com certeza: Eles não
estão exercitando a si mesmos.
20 de Junho de 2007 – A sua edificação leva você ao Meu descanso
Na medida em que a sua edificação traz você para frente, ela, sem dúvida, em seu tempo, exaltará você acima
das circunstâncias atuais e de tudo que está no caminho da Minha vontade perfeita para você. Não pare, pois a única
coisa necessária é que você se entregue a Mim por fé e Eu proverei a oração; Eu proverei a unção. Aliás, Eu provejo o
plano que tenho para a sua vida.
Aprenda a fluir nisto até que você flua naqueles momentos descuidados e se ouça orando, até que você se
acorde para orar. Libere-Me e você verá: Você estará do outro lado dos seus sentidos, olhando para trás para um
problema que era e não é mais.
Isto levará você a um descanso – o descanso que você recebeu quando os seus pecados foram levados embora
e você recebeu a Minha natureza – ao qual o Espírito Santo vai querer levá-lo para que você entre no que você tem.
Aquele que entra totalmente no Meu descanso cessa das suas próprias obras. Você que entra na plenitude da
Minha fé olhará para trás e verá que não foi pelas suas obras ou posição, mas pela Minha que Eu lhe dei isto. Então,
solte o que é velho e pegue isto. Há muitos momentos de alegria diante de você, diz o Senhor.
Porque as armas dele [do diabo] são os sentimentos de impotência e falta de esperança – ele está tentando
desencorajar e derrubar você. Aqueles que nunca avançam na Minha Palavra são um alvo muito fácil para ele, pois
aqueles que estão avançados no andar do Meu Espírito, quando o diabo traz as coisas que está trazendo com esta força,
saiba disto: Ele sabe que o momento de soltar essas coisas está próximo. E as grandes vitórias que estão preparadas
para você serão conquistadas, você as atingirá, diz o Senhor.
25 de Novembro de 2007 – Opere o Meu plano diante de você
Lembre-se de que quando você anda no Meu caminho, você está andando na Minha vontade; assim, você pode
controlar muitas das coisas ao seu redor. Onde existe um lugar em que Eu possa mover com poder ilimitado, o
resultado das circunstâncias desta cidade será afetado. Eu posso mover mesmo em meio a pragas. Eu posso mover em
meio à seca. Você já Me ouviu dizer repetidas vezes que aquele que opera o Meu plano diante dele, Me dá poder para
levá-lo para este plano e destruir as fortalezas que o impedem de seguir em frente. Portanto, ande no Espírito e você
cumprirá a Minha vontade perfeita, diz o Senhor.
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