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Querido Amigo,
Se você tem recebido minhas cartas de ensino há um certo tempo, provavelmente já notou que sempre enfatizo a
edificação trazida pela oração em línguas. O importante é saber que a ORAÇÃO EM LÍNGUAS É UM DOM DE
REVELAÇÃO. Ela é apenas uma das coisas maravilhosas que Deus fez com Sua graça, pois Ele usa essa língua celestial para
nos ajudar a entender os mistérios de Cristo. E de uma forma individual, essa oração também ajuda você a orar o plano
pessoal de Deus para a sua vida.
Através desse lugar que o Espírito Santo possui – dentro do seu espírito através do Seu batismo – Ele tem acesso
direto à sua mente espiritual e pode Se mover no seu entendimento com os mistérios e plano pessoal de Deus para a sua vida.
Ele pode fazer isso porque o Espírito Santo é o penhor da sua herança – a garantia do Céu para essa posse, que é VOCÊ.
Mas não se engane: a oração em línguas não pode substituir o jejum. Ela não pode substituir a meditação na Palavra.
Ela não pode substituir a confissão da Palavra. Ela não pode lhe dar o que a adoração pessoal lhe dá. E também não pode
substituir a oração em sua língua nativa.
A oração em línguas não substitui outras chaves espirituais. Pelo contrário, por ser um dom de revelação, ela
REVELA as outras chaves. Assim, depois que essas chaves forem reveladas e você as puser em prática, elas poderão lhe dar o
que só elas produzem.
Digamos para efeito desse ensino que a adoração pessoal seja a próxima chave no plano perfeito de Deus para a sua
vida – a chave que lhe trará uma operação mais profunda no amor de Deus.
Foi isso o que aconteceu comigo há muitos anos. Eu queria ter um relacionamento mais íntimo com Deus e tinha
orado constantemente em línguas por muito tempo. Um dia, o Espírito Santo pode me levar até a próxima chave necessária
para levar minha caminhada com Deus a um nível mais profundo. A adoração pessoal era essa chave. Não demorou muito
para que eu me encontrasse banhado na Presença de Deus e percebesse o quanto o Seu amor estava afetando a graça na qual
eu andava.
Na medida em que continuei adorando a Deus, derramando meu coração em gratidão pela Sua bondade, as
dificuldaes que a maioria de nós tem com a fé – as emoções, as provas físicas, a dúvida, a incredulidade – foram neutralizadas
por uma percepção do amor de Deus que crescia cada vez mais. A dificuldade de receber graça, o fardo da condenação, a
mentalidade das “obras” e a síndrome de “não ser bom o suficiente” – todos esses empecilhos foram vencidos através da
minha prática voluntária da adoração pessoal, iniciada através da liderança do Espírito Santo. Ele estava me ensinando como
entrar no tipo de adoração que captura o coração de Deus e transforma dificuldades em testemunhos do poder da Sua graça.
Quando comecei essa jornada, separando um tempo para estar em comunhão com Deus em adoração, eu não tinha
ideia do nível de graça que Seu amor me traria. Durante aquele período, Ele me disse em profecia, “Eu não posso Me amar
EM você e POR você”.
Essa é a pura verdade. Durante esse período de adoração, o Seu amor cresceu na nova natureza que recebi quando
nasci de novo. O amor de Deus me mudou – mudou a minha capacidade de entender Seu amor por mim e por você. Através
dessa mudança, tornei-me capaz de amá-Lo mais e expressar meu amor por Ele mais do que nunca.
Você pode imaginar um amor que exalta o Próprio Jesus acima de toda circunstância? Um amor capaz de magnificar
Jesus nas alturas, acima de doenças, testes e tribulações? Um amor tão forte que posiciona Jesus como Senhor supremo e
onipotente, a ponto de Ele se tornar a Resposta de todos os seus problemas?
Estou falando de um tipo de amor que realmente crê e pode dizer com toda confiança, Para os homens isso é
impossível, mas não para Deus; pois para Deus TUDO é possível e para Deus NADA será impossível (Marcos 10:27,
Lucas 1:37).
Eu aprendi por experiência própria que quanto mais conhecermos Deus através da adoração pessoal, mais fácil será
para nós crer que Ele é nossa cura e provisão e que Ele ouve e responde nossas orações.
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Eu o encorajo a nunca desistir do dom de revelação da oração em línguas, para que você possa continuar seguindo o
Espírito Santo na medida em que Ele o leva às chaves espirituais que Deus proveu para o seu crescimento e ministério. Quer
você precise de uma dose do amor de Deus, quer você precise de fé em quem Ele é, ou de força para derrubar as fortalezas do
inimigo em sua vida, Ele lhe revelará o que é necessário para você terminar sua caminhada.
Seja abençoado na sua comunhão com o Senhor. Você está no caminho certo, e ele está levando você a um lugar mais
alto em Deus!
Seu colaborador,
Dave Roberson
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
12 de Fevereiro de 2012 – Não tenha medo de entrar na Minha Presença
Tenho esperado e desejado por muito tempo pelo momento em que a Minha comunhão se tornará mais poderosa
quando você der o próximo passo nessa caminhada, diz o Senhor. Você ficará livre e verá que no momento em que a maioria
das pessoas estarão atribuladas, você terá paz. Então, siga-Me e busque essas coisas que Eu lhe dei, como a edificação e a
revelação dos mistérios e o Meu amor – busque essas coisas. Entregue-se a Mim. Não tenha medo de entrar na Minha
Presença. Seja ousado. Posicione-se. Use a Minha Palavra e edifique-se. Você está não só se edificando no conhecimento dos
Meus mistérios, como também está se fortalecendo contra os dias que virão junto com o avivamento.
Haverá um período de tempo em que as coisas ficarão ruins e então elas melhorarão; depois elas ficarão ruins
novamente, e mais tarde melhorarão. Mas você estará operando na força da sua oração e dos mistérios que falou, e o seu
serviço e culto a Mim – você juntará força com tudo isso. E quando o mundo entrar em crise, você atingirá as alturas e fará
uma grande colheita. O mundo vai entrar em crise diversas vezes, mas você subirá mais e mais. Então, não tenha medo de
nada e saiba que você está vivendo um momento preparado desde o início da queda [de Adão].
Vales cheios de orações respondidas diante de você
Em um momento como esse, será que existe algo que Eu não possa fazer quando recebo sua permissão? Não.
Mais uma vez Eu digo: não! Não existe nada difícil demais para Mim. Apenas creia. Tudo é possível para você. Posso
mudar uma situação em apenas um instante. Não existe nenhum problema difícil demais, que possa Me impedir de liberar o
que tenho preparado para você e o que Eu disse que faria sobre o seu problema. O que pode ser feito é o que Eu farei, pois
não existe nada difícil demais para Mim.
O que é chamado de “religião” em Meu Nome tem pouco a ver com o que sou e com o que posso fazer. Essas
pessoas têm pouca fé, exceto pelo fato de que no fim estarão Comigo. Mas ouça o que tenho a lhe dizer: Eu tenho prazer na
comunhão com você diariamente e Me deleito em cumprir tudo o que Meu Filho proveu para você quando você crê em Mim
e no que Eu disse, diz o Senhor.
Então, você não precisa se aproximar de Mim como se precisasse me convencer a fazer algo. Aproxime-se de Mim
com ousadia, sabendo que tenho prazer em fazer o que você Me pede.
Levante-se. Você não precisa andar em derrota. Levante-se e seja ousado; aprenda como praticar a Minha Palavra.
Aprenda a rejeitar a pressão e receber a paz. Venha Comigo e você verá os vales cheios de orações respondidas diante de você.
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