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Querido Amigo,
Quero lhe falar sobre a combinação da adoração pessoal com a confissão da Palavra de Deus. É sobre isso que
o apóstolo Paulo está falando em Efésios 5:19 quando diz, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de
coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
Há vida neste ensinamento que irá levá-lo de onde você está agora – que não recebeu de Deus ainda – para um
lugar Nele onde tudo já está feito. Mas, você só chegará àquele lugar se você ministrar a você mesmo com salmos,
hinos e cânticos espirituais, fazendo cânticos em seu coração ao Senhor ao agradecer por todas as coisas a Deus o Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo.
Veja, só porque você ainda não tem o que você precisa não quer dizer que Deus não tenha feito a provisão para
você. Ele terminou a obra Dele da redenção há dois mil anos atrás. Ele não pode lhe curar mais do que Ele já lhe
curou. Ele não pode lhe dar mais provisão financeira ou mais paz, ou se quer quebrar mais fortalezas do que Ele já
tenha feito.
Quando Jesus diz, “Está consumado,” Ele estabeleceu uma lei do espírito em operação. Tal lei do espírito de
vida que estava em Cristo Jesus foi um trunfo para a lei do pecado e da morte que reinava em nosso espírito. Agora a lei
do espírito de vida, a qual é a natureza que emana do espírito de Jesus, emana de nosso espírito também. É a lei da nova
natureza que nos deixou livre da lei do pecado e da morte.
Por que Deus chama isso de “lei”? Porque isto produz sempre o mesmo resultado invariável. Por exemplo,
você pode aplicar equações matemáticas para a eletricidade porque ela sempre age do mesmo jeito.Você pode trabalhar
perto da eletricidade sem que lhe cause dano, com tanto que você opere de acordo com a lei física que lhe governa.
Mas, se você não respeitar esta lei da física, a eletricidade irá lhe matar porque a lei nunca varia; ela opera sempre do
mesmo jeito.
Do mesmo jeito que a lei do espírito de vida é hoje ela foi há dois mil anos atrás. A lei da nova natureza já
proveu cura e vitória para nós e acabou com as fortalezas. Deus não está vendo se vai ou não nos curar; Ele já fez a
provisão de cura. Tudo o que precisamos reside Nele – e Ele vive em nossa nova natureza na Pessoa do Espírito Santo!
Na imutabilidade de Deus, Ele não pode mudar e nada pode fazê-Lo mudar. Então, se você não está andando
na cura divina que Ele proveu para você, você é o tal que tem que mudar. Você tem que achar um jeito de ir do lugar
de onde você está agora, lugar onde você não tem a sua cura, para aquele lugar Nele onde você terá. E como você irá
fazer isto? Ao ministrar a sua própria alma até que ela vá do lugar da incredulidade para aquele lugar Nele onde a
resposta é sua pela fé.
Você já atingiu a lei do espírito de vida referente a cura? A nova natureza já cresceu em você, o suficiente para
lhe capacitar atingir a lei do espírito de vida referente a paz? Você já atingiu esta lei da nova natureza na extensão de que
você não precisa deixar todas as crianças aleijadas nas cadeiras de rodas ou as crianças surdas nas escolas de surdos?
Jesus não teve nenhuma pretensão em deixar nenhum aleijado ou doente do jeito que eles estavam. E se Ele
não quis deixá-los daquele jeito, você também não deve estar satisfeito em deixá-los. Você simplesmente precisa sair de
onde você está agora e ir para a posição imutável onde Deus está. Ao você fazer isto, a lei do espírito de vida em Cristo
Jesus deixará você livre para crer na libertação de outros também.
É muito interessante considerar tudo o que Jesus proveu para nós quando Ele ajustou a lei do espírito de vida.
Simplesmente pense – todos os dias temos que lidar com nossa carne, com as tentações do mundo e com todas as
ciladas do diabo que ele põe em nosso caminho. Por isso Deus nos deu Sua natureza quando nascemos de novo. Ele
nos fez parte de Sua extensa família. Ele até mesmo confiou a nós um membro da Trindade. O Espírito Santo
verdadeiramente veio e fez de nós a Sua morada!
E por nós sermos filhos de Deus, o Espírito Santo diz a cada um de nós, “Olha, seu fraquinho herdeiro do
corpo de Adão, tentado pelo diabo por todos os lados, Eu quero que você entenda uma coisa, você está envelhecendo a
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cada dia, mas você Me tem vivendo em você e também tem um espírito nascido de novo. Por isso, eu ouso lhe dizer
isto: Todas as coisas são possíveis para aquele que crê e VOCÊ está incluído nisso!”
Deus é soberanamente imutável e invariável. Ninguém tem poder suficiente para Mudá-Lo. Ele SEMPRE terá
a última palavra a dizer. Esta é a razão pela qual você pode ter fé nas promessas Dele. Você pode saber o seguinte, que
quando você escolhe acreditar em alguma coisa que Deus lhe disse, Ele não tem outro recurso a não ser de cumprir o
que Ele prometeu. Mesmo se Ele quisesse um outro recurso (o qual Ele não quer), Ele não teria nenhum, pois Ele não
pode mudar. Por isso, você pode saber que Ele estará sempre lá com a resposta quando você chega lá com a sua fé!
Vamos olhar para Efésios 5 para descobrir como você ministra a você mesmo, de tal modo que você dá
condições a Deus de levá-lo ao amor Dele para que você possa andar em lugares altos com Ele, através de toda situação
da vida. No versículo 18, Paulo diz, com efeito, “Olha, você não precisa ficar bêbado com o excesso de vinho, pois
você tem uma alternativa muito melhor – de ficar cheio com o Espírito Santo!” Então, no próximo versículo, Paulo lhe
diz como ficar cheio com o Espírito: em ministrar a você mesmo com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Pessoalmente, eu determinei que irei ministrar a mim mesmo até que eu vá de onde eu estou para onde Deus
está. Já que Ele não muda, eu sei que isto significa que eu já tenho minha resposta. Assim, se eu não estou aproveitando
os benefícios de Suas promessas, eu preciso ir de onde eu não tenho para onde eu terei. Deus não pode mudar, mas eu
posso!
Parece que Deus acha que a adoração pessoal é a chave para esta jornada. Em Efésios 5:18 e 19, Ele está
falando sobre o desenvolvimento e crescimento da nossa nova natureza – a parte em nós que tem a capacidade de
puxar lá de dentro um reservatório ilimitado. É por isso que todas as coisas são possíveis – porque a capacidade da
nossa nova natureza é ilimitada em ambas as coisas, de puxar e sustentar a compaixão e o amor de Deus.
Quando eu me fechei em meu gabinete para a adoração pessoal, eu sabia que Deus queria me ensinar alguma
coisa. Então eu orei assim, “Espírito Santo, você terá que me ensinar como adorar a Jesus, porque a Bíblia diz que Você
recebe Dele e me mostra o que vê (João 16:14). A Palavra também diz que você não falará de Você Mesmo, mas
glorificará Jesus. Está previsto a Você me ensinar como adorar, Espírito Santo, porque Você sempre O glorifica e é isto
que eu também quero fazer. Eu quero entrar no fluir da adoração e glorificar Jesus. Assim, por favor, ensina-me,
Espírito Santo. Eu estou me abandonando inteiramente em Sua misericórdia.”
Nos meses seguintes, o Espírito Santo me ensinou dois jeitos de entrar em adoração. O primeiro tipo de
adoração nos faz crescer individualmente, fazendo-nos crescer e crescer enquanto Ele vem nos visitar com Seu poder e
manifestar Sua presença. Este processo continua até que a Presença geográfica de Deus fique conosco e nos cerque o
tempo todo. Foi isto o que aconteceu com o caminhar de Smith Wigglesworth com Deus. As pessoas clamavam a
Wigglesworth, “ Oh meu Deus, só com a sua presença aqui Wigglesworth, fui tocado para me arrepender!”
Houve um tempo que eu não gostava de ir orar nos hospitais porque parecia que nunca acontecia nada. Mas,
quando aquela Presença geográfica começa a nos rodear continuamente, aqueles dias em que nada acontece quando
vamos ministrar aos doentes irá acabar. Afinal, Deus quer, muito mais do que nós, que aqueles que estão doentes sejam
curados!
O segundo jeito que o Senhor me ensinou a entrar na adoração funciona bem quando nós precisamos entrar
em Sua presença rapidamente. Talvez tenhamos um pedido de oração que precise, com urgência, ser respondido, e nós
queremos vir até Deus para adorá-Lo e ter comunhão com Ele por um pouco, antes de Lhe apresentar a petição.
Quando o Espírito Santo estava me ensinando este tipo de adoração, Ele disse, “Primeiro de tudo, filho, você
está vindo para a Presença do Rei. Por isso, você precisa mostrar algum protocolo.”
Historicamente, quando qualquer embaixador ou outra autoridade visitava um rei, eles não olhavam para o rei
enquanto ele não os permitisse. Sempre foi esperado, por protocolo que fosse trazido um presente ao rei.
Embora o protocolo para aproximação real varia muito entre as várias culturas, pelo menos algum tipo de
comportamento respeitoso é sempre esperado, para mostrar honra quando se entra na presença do rei. Bem, Jesus é
nosso Rei, nosso Redentor, E nosso Deus. Por isso, nós precisamos mostrar grande respeito quando nós entramos em
Sua presença!
Veja, o único presente que você tem que dar a Deus e que Ele quer é VOCÊ. Tudo mais é uma manifestação
do amor DELE para VOCÊ: dons espirituais, o Espírito Santo, o sangue de Jesus, fé, benefícios divinos, resposta de
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oração, etc. Só há um jeito de você ministrar a Deus – passando tempo em adoração diante Dele até que seu coração se
junte ao coração Dele, permitindo assim que comece um fluir divino entre você e Ele.
Por isso, mostre algum respeito quando você entrar na presença de Deus. VOCÊ É o dom que Ele quer, então
diga-Lhe, “Senhor, aqui estou eu. O que o Senhor quer que eu faça agora?”
Quando eu fiz esta pergunta ao Senhor, Ele me disse, “Você já observou que depois de me adorar um pouco a
sua voz começa a diminuir e a sua adoração se torna da boca para fora, porque a sua mente está por aí em qualquer
lugar da rua? Você está solucionando algum problema de ontem enquanto a sua boca está Me dizendo que você Me
ama!”
Eu respondi, “Sim, Senhor, eu já observei isso.”
O Senhor disse, “Bem, demonstre respeito, filho. Eu não quero o seu culto só dos lábios; eu quero TUDO de
você – a sua alma, a sua mente, a sua vontade, seu intelecto e as suas emoções. Você precisa aprender a concentrar em
Mim durante estas horas que estamos juntos. Quando a sua mente andar por aí na rua, traga-a de volta. Quando a sua
vontade, seu intelecto, e suas emoções começarem a lhe distrair, traga-as de volta e se esvazie de tudo diante de Mim.
Coloque todo o seu amor em cada declaração de adoração a Mim.”
Estas instruções divinas se aplicam a todos nós. Ao entrarmos na presença de Deus, não estamos perdendo
tempo tentando impressioná-Lo com longas declarações teológicas, tais como, “Deus deixe-me Lhe dizer as várias
maneiras que eu Lhe adoro. Você é o caminho celestial entre as águas turbulentas da humanidade e eu adoro a
onipotência de Sua divindade. Assim como o orvalho cobre a grama no amanhecer, assim é o meu amor por Você, Oh
Deus.”
Se você se esvaziar diante de Deus, não vai demorar muito para você simplesmente falar do profundo do seu
coração, “Eu Te amo, Senhor, Eu Te amo. Eu Te glorifico. Eu Te magnífico.” Então quando você perceber que a sua
alma está por aí na rua, pare por um momento e traga-a de volta. Traga seus pensamentos de volta para o assunto em
pauta, e coloque seu coração diante de Deus mais uma vez. Ao você fazer isso, posso lhe garantir que Deus irá
manifestar o amor Dele em você.
É isso que você deve fazer no começo de cada culto de adoração que você participar. Concentre-se em adorar o
Senhor imediatamente, e ajude os líderes da adoração! Não espere que eles puxem você. Jogue-se com eles e crie um
ambiente no qual o Espírito Santo possa se mover, se houver pessoas não salvas na assembléia, Deus irá toca-las!
Talvez você diga, “Mas, o que eu faço com a minha mente que se distrai se eu passar longas horas em adoração
pessoal diante do Senhor?”
É então quando a lei da confissão acontece. Você pode dizer, “Eu Te amo, Senhor; eu Te amo” com uma voz
oca que se estende longamente. Mas, tudo bem. Eventualmente, ao você continuar falando do seu amor por Deus, os
seus pensamentos irão se alinhar com o que o seu espírito está fazendo. Um mês após o outro, a sua nova natureza irá
se sobressair à sua carne e ao diabo até o dia em que você, lá no seu gabinete irá se mergulhar na presença Dele na
unção de cura, poder e graça.
Volte para Efésios 5. O que você pensa que Paulo estava dizendo quando depois de seu tremendo ensino de
agradecimento por todas as coisas a Deus o Pai, ele mudou para a família e disse, Mulheres sejam submissas ao seu
próprio marido, como ao Senhor (Ef. 5:22)? Paulo estava tentando nos mostrar que é para amarmos Jesus como uma
mulher ama seu marido. Não é para nos aproximarmos Dele como um pirralho mimado com apenas um pensamento:
“Me dá, me dá.” Existe apenas um jeito verdadeiro de ministrarmos a Jesus: dando-Lhe, agora mesmo, no meio de nossas
circunstâncias naturais, o que Lhe será dado por toda a eternidade - O DOM DE NÓS MESMO EM ADORAÇÃO.
Podemos vir até Jesus e dizer, “Senhor, eu estou aqui na Sua presença e eu quero simplesmente Lhe dizer o
quanto eu O amo. Eu O amo com uma profundidade que nem eu mesmo entendo. Eu não estou vindo hoje a Você
porque eu quero alguma coisa, mas eu quero Lhe dizer o quanto eu O amo.”
Deixe-me lhe dizer isso – será difícil permanecer o mesmo quando se eleva o espírito na presença de Deus
deste jeito. Então eu lhe digo que se apresse em passar tempo cada dia em adoração a sós com Deus. Se for de joelhos,
ou deitado, ou andando, ao adorar tente manter cada parte de você diante de Deus – o espírito, a mente, a vontade e as
emoções. Se a sua mente começar a se distrair, simplesmente pare e traga-a de volta, então fixe seus pensamentos de
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volta no Senhor. Coloque-se diante do Senhor com declarações de amor e adoração. Não importa o que suas emoções
ou sua mente lhe digam, NÃO DESISTA de seu tempo a sós em adoração para atingir o próximo nível em Deus.
Lembre-se, você já tem tudo o que você precisa porque você é nascido de novo. Você tem uma mente
espiritual que tem fome pela Palavra e uma nova natureza que tem uma capacidade ilimitada para captar e reter o amor
de Deus.
Quando você nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, você recebeu tudo o que você precisava para
capacitar a sua nova natureza para triunfar sobre cada área escura e de trevas que faz você falhar agora. Você pode
invadir estas áreas, mover todas as fortalezas do caminho e vencer a batalha com alegria. Pois bem, que ótimas notícias
São estas!
Jesus disse, “A Minha glória – Minha posição com o Pai – Eu lhe dou para que você saiba que o Pai o ama com
o mesmo amor que Ele Me amou”(veja João 17). JESUS AMA VOCÊ. Descobrir e receber esta verdade significa
vencer. Afinal, nesta hora você estará entrando em um clube de elite cheio de membros que declaram, “TODAS as
coisas são possíveis”!
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
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