DAVE ROBERSON
Maio – 2006
Querido Amigo,
A ferramenta de ensino mais poderosa que o Espírito Santo tem à Sua disposição é a nova natureza que Deus
nos deu e, porque temos esta nova natureza, o Espírito Santo a usa para nos fazer entender as coisas
espirituais. Qualquer coisa que fazemos para nos desenvolvermos ou crescermos no espírito e nos frutos do
espírito, tais como o amor, a alegria, a paz etc, resultará no crescimento da nossa capacidade de entender as
coisas de Deus.
A oração em línguas exerce um papel fundamental em desenvolver e acentuar nossa nova natureza e os frutos
do espírito. Como você sabe, as línguas são um dom de revelação. Quando Paulo disse, ...não em palavras
ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais (I Cor. 2:13), ele quis dizer que o Espírito Santo é um mediador entre o Espírito de Deus e o
nosso. Orar em línguas é um meio de troca. Quanto mais oramos em línguas, mais revelação flui do Espírito
de Deus para o nosso entendimento.
É por isso que Paulo disse: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que
ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. (1 Cor. 14.2).
Os mistérios que estamos falando não são para o benefício de Deus. Pense nisto, quem de nós podeiria
espreitar algum ponto fraco de Deus e cochichar algo profundo e secreto em Seus ouvidos que Ele ainda não
soubesse por pelo menos uns dois milênios antes de nascermos? Os mistérios que estamos falando não são
para Deus, eles são para nós.
Orar em línguas é como qualquer outra forma de oração – ela é designada por Deus para ser atendida. Mas
como você sabe quando Ele está respondendo? Você pode saber porque os mistérios de tudo o que Cristo é
em você, para você e através de você, a esperança da glória são revelados a você.
Paulo disse “tal homem fala mistérios”. Ele está orando o entendimento dos mistérios de Cristo diante o
trono de Deus e quando Ele faz isto, o que acontece? Quando Deus responde, uma transferência acontece – o
Espírito Santo usa a nossa nova natureza para nos fazer entender as coisas de Deus. De repente, entendemos
um mistério que nunca pudemos entender antes, como o mistério sobre a fé, a esperança, ou cura.
Orar em línguas é também um “dom de edificação”. Ele revelará coisas que precisamos em nossas vidas e em
nosso andar com Deus para nos colocar acima e além das barreiras que nos impedem de andarmos em Sua
plenitude. Se precisarmos de jejum, então este será o mistério que Ele começará a revelar para nós. O jejum
acrescentará em nossa vida o que somente o jejum pode acrescentar.
Alguém pode dizer, “Eu irei apenas orar em línguas e esquecerei do jejum”.
Bem, a razão pela qual Ele levou você à revelação do jejum foi para que você jejuasse. Se você não aceitar
jejuar e isto é o que você precisa, Ele simplesmente o levará de volta ao jejum até que você o faça para colher
os benefícios e seguir em frente.
E se você está com dificuldade de entender a Palavra de Deus? Ele levará você à meditação e assimilação até
que você tenha preparado tanto a sua alma para meditar dia e noite que o seu conhecimento surpreenderá os
teólogos, quando ouvirem o quanto você sabe e entende.
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Mas e se você não quer meditar e assimilar a Palavra? Continue orando em línguas e Deus o levará de volta
a isso. Ele continuará trazendo à tona a sua necessidade de ler e meditar na Palavra até que você faça isso e
comece a produzir frutos de assimilação. Ele sabe do que você precisa.
Se o Espírito Santo vir que você precisa de adoração ou qualquer tipo de comunhão com o Pai e o com
Senhor Jesus, Ele levará você a alguma forma de adoração.
Eu nunca me esquecerei da visão que Deus me deu que abriu meu entendimento para o poder que há em
adorar a Deus. Naquela visão, eu vi uma pedra ser jogada em um lago causando ondas que se moviam em
toda direção do lago até suas margens.
Uma onda ocasionou outra e então outra. Uma onda puxava outra e assim por diante.
Eu perguntei a Deus o que a primeira onda era. Ele disse, “Isto é quando você começa a construir um
reservatório, um tanque da compaixão e amor que sua nova natureza tem a capacidade de reter”.
E a segunda onda? Ele disse, “A segunda onda é a que você está procurando quando está lutando o bom
combate da fé e as suas emoções são contrárias, discutindo contra tudo o que a Palavra tem dito a você, para
você ou a seu respeito. É um tipo de batismo dos seus sentidos onde você não precisa lutar pela alegria e paz,
você se entrega a elas. Isso é o que você está procurando, você quer atingir este lugar onde você pode entrar
em concordância com o que está sendo operado em seu espírito. Eventualmente, os seus sentidos e emoções
se alinharão e se regozijarão. Essa alegria se tornará sua força contra tudo o que o Inferno lança contra você”.
Ele me disse que a terceira onda era geográfica. Era a parte geográfica – a área física – onde uma pessoa
andou, o que ela fez, o que era o seu chamado, sendo tocada pela Presença de Deus. Por exemplo, se você for
chamado para ser um homem de negócios, então a Presença de Deus virá sobre você. Ele se envolverá nas
decisões e se moverá em pessoas a seu favor.
Com este tipo de Presença, você poderá entrar em um recinto fechado e as pessoas começarão a chorar e a se
arrepender sem você dizer sequer uma única palavra. Você pode orar por pessoas e elas serão curadas. A
Presença de Deus estará com você onde você estiver. Por quê? Porque você O amou tanto em adoração e
comunhão, que Ele o acompanhará e Se manifestará.
Estas são apenas algumas coisas que eu aprendi sobre adoração pessoal, a chave à qual o Espírito Santo tem
me levado, porque era o que eu mais precisava em minha vida.
O Espírito Santo, através de nossa oração em línguas e o processo de edificação, começa a nos edificar acima
das barreiras ou fortalezas em nossas vidas antes que Ele nos revele o que elas são através do processo de
mortificação. Existem três áreas onde a mortificação acontece: no espírito, na alma e no corpo.
O corpo abrange a impureza da carne: fumar, beber, mascar tabaco etc. A alma lida com o ódio, contenda e
todas aquelas coisas do pecado em nosso coração. Ele lidará com estas coisas e as removerá de nossas vidas
se O deixarmos. Veja, quando uma pessoa atinge uma fortaleza ou um impasse, ou ela parará de orar ou
ficará livre das contendas em sua vida. A escolha é nossa de permanecermos vigilantes na oração ou
desistirmos.
A terceira área é a impureza do espírito, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 7:1:
Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e
do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Ministério Ana Maria Dias

www.minamd.org.br

11 4191-6425

3
A impureza do espírito é uma doutrina errada ou crer e guiar pessoas a uma doutrina errada. É isto que
Tiago estava falando no terceiro capítulo:
Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior
juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo
inteiro.
Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um
pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago 3:1-4
Isto é o que ele está dizendo: “Não sejam muitos de vós mestres, para receber maior juízo. Se um homem não
ofende por palavra ou doutrina, o mesmo é homem perfeito capaz de por freio na boca dos cavalos para guiálo”. E se ele está falando sobre doutrina, ele está falando da habilidade do mestre para guiar o corpo de Cristo
à vitória ou ao erro. O mestre é o que está no leme do navio, direcionando-o para fora da tempestade ou para
dentro dela. É a pequena fagulha que põe em brasa uma grande floresta, com a doutrina errada ou com a
certa.
Ele disse, “Não sejam muitos de vós mestres para receber maior juízo”. Uma coisa é você seguir uma
doutrina errada em sua própria vida, mas outra é ser o responsável por guiar muitas pessoas a uma doutrina
errada. Ambas estão erradas. A impureza do espírito é muito pior do que a da carne porque pode levar muitas
pessoas para o inferno.
Nós nos edificamos acima destas coisas através da oração em línguas. Nós oramos os mistérios de Deus e o
Espírito Santo os comunica ao nosso espírito o que produz mortificação da carne e da alma. O Espírito Santo
nos separa das coisas que precisamos mortificar quando nos edifica acima delas.
Posso me lembrar de quando comecei a experimentar o processo de edificação-mortificação. Eu não sabia o
que estava acontecendo, mas algumas coisas me seguravam e eu observei que o Espírito Santo estava me
edificando em certas áreas. Eu não parei de orar e enquanto me edificava pude ver com os olhos do Espírito
Santo as minhas fortalezas. Pude ver quão feias elas eram e foi aí que começaram os profundos gemidos de
intercessão sobre os quais a carta aos Romanos fala no capítulo 8:26:
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.
O Espírito Santo entra e faz intercessão para você com gemidos inexprimíveis. É o tipo de oração dentro de
você que significa que você não pode mais ser como é. Você não suporta isso do mesmo modo que Deus, e
Ele diz, “Muito bem, porque quando você não se importava, como Eu podia operar?” Quando você não
suporta isso da mesma maneira que Deus, este é o momento em que as coisas estão saindo de você.
Considerando tudo isso, eu sugiro que você não pare de orar. Não é interessante que Deus tenha feito isso do
jeito mais fácil que Ele pôde para nós? Ele desenvolveu um plano à prova da nossa ignorância. Em Seu
conhecimento prévio Ele sabia que nós precisaríamos de muita ajuda.
Deus tem a habilidade de olhar através da eternidade e saber o que estaremos fazendo daqui a dez anos. Este
é um dos atributos que O faz Deus: embora ele SAIBA como o nosso futuro será; a ESCOLHA é nossa.
Deixe-me ilustrar isso, digamos que a Trindade tivesse tido uma reunião antes que fôssemos criados. À
cabeceira da mesa estava o Pai, à Sua direita Jesus Cristo e à Sua esquerda o Espírito Santo.
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Deus Pai planeja o universo todo e Jesus diz, “Eu o criarei”.
O Espírito Santo é o regenerador. Eles olham para baixo através dos tempos e vêem a queda, então Jesus diz,
“Eu irei redimi-los”.
O Espírito Santo diz, “Se você fizer isso, então Eu farei a obra. Eu serei o regenerador”.
Então Eles olham para baixo através dos tempos e dizem, “Ah, você morreu por eles e eles têm uma nova
natureza, mas eles ainda estão falhando e não sabem no que acreditar”.
E o Espírito Santo diz, “Tudo bem, Eu virei e serei o poder com eles”.
Então, Eles olham para aquilo por um pouco e logo dizem, “Sim, você é o poder, mas muitos deles não usam
este poder”.
O Espírito Santo diz, “Hmm, o que faremos então?”
Finalmente o Espírito Santo diz, “Tenho uma idéia. Que tal se Eu fizer a maior parte das orações para eles?
Tudo o que eles devem fazer é liberar a fé que têm e simplesmente deixar aquela linguagem sair de suas
bocas. Se eles fizerem pelo menos isto, então nós poderemos ordenar suas vidas. Vocês acham que eles farão
isso?”
Pois bem, se você realmente orar em línguas, ela liberará em você a chave que você precisa incorporar à sua
vida. E se você não fizer isso? Então você dará uma volta ao redor do monte e o Espírito Santo o levará à
mesma chave novamente. E se você ainda não o fizer? Você fará uma outra viagem ao redor do monte e Ele
o levará até lá mais uma vez.
Mas se você continuar orando e se edificando, você subirá cada vez mais alto e logo você ultrapassará a
barreira em sua vida. O poder Dele continuará crescendo e os frutos do espírito – paz, quietude e coisas das
quais a vida é feita– se tornarão mais fortes.
Estas coisas que estou dizendo são para o encorajar. Nós não precisamos viver dia após dia com as mesmas
circunstâncias ou no mesmo nível de conhecimento de Deus. É nossa escolha fazer alguma coisa sobre isso e
Ele fez isto tão simples para nós – Ele supre as orações que Ele quer plenamente responder, e tudo o que
temos que fazer é nos entregar e cooperar com Ele.
O diabo gosta de nos condenar e lutar conosco. Ele pinta um quadro enorme com as falhas do nosso passado,
mas em Jesus há perdão e todo nosso passado se torna simplesmente parte do ontem. Nós vivemos no hoje.
Podemos ter uma fortaleza que fica repetindo as coisas de ontem, mas ela não precisa nos segurar mais. O
que precisamos fazer é ir atrás das coisas que a criaram – com a ajuda do Espírito Santo – e venceremos!
Estou anexando algumas das profecias recentes que vieram para o The Family Prayer Center. Creio que elas
o abençoarão e o encorajarão.
Seu colaborador, DAVE ROBERSON

Profecias Recebidas no The Fami.ly Prayer Center
Tulsa, Oklahoma
15 de março de 2006
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Quando o amor olha para graça, então Eu posso pegar Meu poder mais alto e manifestar em lugares
incomuns, pois a compaixão que tenho pelos Meus pequeninos é a mesma compaixão que tenho pelas
crianças cujos corpos foram destruídos pela maldição. Por isso, atente a esta compaixão e você Me liberará
naqueles lugares, diz o Senhor.

Alegre-se sempre. Faça a Minha alegria parte permanente de sua vida. Quando a alegria se for, regozije-se;
ela voltará, pois estas são as coisas que Me fazem vir de repente. Quando você pensa que é tarde demais e
nada está adiantando, se você não parar – DE REPENTE, DE REPENTE Eu virei.

19 de Março de 2006
Quando a Minha glória atinge o lugar em que a Minha Presença está dominando, muitas vezes, muitos de
vocês irão liberar seus sistemas de defesa e Eu terei a condição de fazer o milagre.
No passado, os milagres e curas não eram entendidos como agora. A unção vinha sobre muitos, pela Minha
direção, e eles faziam as coisas...
Comentários – Posso descrever esta parte: Jack Coe batia nas pessoas e os obreiros diziam, “Jack, dessa
vez você a matou”.
Um homem tomado pelo câncer foi carregado para o local da reunião e colocado em cima da plataforma.
Ele não podia sequer se levantar. Jack Coe correu até ele com a mão fechada pronta para dar um soco e fez
PAWWW! E o cara rolou da plataforma abaixo caindo em cima da serragem no chão. Os obreiros
exclamaram, “Oh, meu Deus! Jack desta vez você matou um”. Mas o cara se levantou, pegou seu cobertor e
saiu correndo, gritando que estava curado.
“Por que eles fizeram isto?”
Por duas razões: Primeiramente, Deus tinha a ousadia do ministro de tal maneira que podia usá-la. E em
segundo lugar, às vezes, quando os ministros batiam nas pessoas, elas perdiam toda a concentração sobre
suas doenças e por um segundo não tinham nada, elas estavam abertas, e Deus aproveitava este momento
para curá-las..

Quando você percebe o tipo de autoridade que Eu lhe dei, você saberá que não há limites. Ela pertence
àqueles que dizem que todas as coisas são possíveis para aqueles que crêem. Os Céus estão sempre em
operação procurando por aqueles que têm a autoridade para operar em colaboração com o Céu, trazendo o
Poder Dele e salvação para todo lugar onde sua autoridade alcance.

22 de Março de 2006
Para aqueles que ouvem esta mensagem que está sendo trazida em ambas frentes, Eu estou financiando muito
para a mídia, mas o Meu amor precisa vir para lugares inéditos para manter a colheita do fundamento que
está sendo derramado. Então fique forte na medida em que esta compaixão começa a ser construída, pois
todas estas coisas estão prestes a acontecer.
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Para muitos de vocês, Eu trarei de volta os dons que perderam.
Comentários – Não é que você os perdeu, mas foi colocada uma distância entre você e eles. A razão pela
qual você voltará a eles é porque isto será a coisa mais poderosa em toda sua vida. Isso o segurará firme e
você ficará firme nisto, até que você volte a andar onde uma vez andou, caso você já não esteja mais
andando neste lugar. Isso faz parecer que a jornada está apenas começando. Eu sei o que estou ouvindo.

Eu usarei muitos de vocês para mudarem muitas coisas. Haverá entusiasmo e prazer e a sua recompensa será
grande quando você vir os montes serem transportados, coisas mudadas, pessoas salvas, catástrofes
desviadas. Usarei muitos de vocês que vieram de onde estão para onde Eu estou, porque em Mim você
mudará coisas. Todas as coisas são possíveis para o que crê e você fará abundantemente acima do que você
pode pedir ou pensar, de acordo com o que estou desenvolvendo em você. Então, alegre-se e saiba que Eu
usarei tanto a sua fé como suas palavras nestes últimos dias para mudar a direção de muitas coisas e enviar
muitas pessoas para casa LIVRES.

26 de março de 2006
Fique esperando, diz o Senhor, pois Eu estou prestes a Me manifestar em muitas pessoas em reavivamento
com o dom da fé. E isto é para que você se familiarize com um gosto do miraculoso. Fique esperando, diz o
Senhor. Você acordará e crerá, e não saberá como, mas simplesmente não conseguirá deixar de crer. Eu o
usarei com o dom da fé e por este método você provará e verá daquele âmbito; um desejo nascerá que será
saciado com nada menos do que isto. E por causa do fundamento da maturidade, estes anos de preparação,
Eu confio em você, diz o Senhor, pois você não comercializará o Meu dom. E o que começa como um dom
para o gosto do miraculoso, por você continuar no processo de conformação e de transformação, se tornará
uma unção residente em você, diz o Senhor.

29 de Março de 2006
Este é o Meu desejo de abrir seus olhos para que você possa ver. Não há muitos cujos olhos estão abertos,
mas para aqueles que estão e começam a ver do jeito que Eu vejo, você verá vitória absoluta. Não sou Eu que
pus você na vereda da Vida? Eu sou o Caminho que é a vereda; a Verdade que anda na vereda e a Vida que
há nesta vereda.
Comentários – “Eu sou o Caminho” – Eu lhe disse que há uma vereda que é tão soberana como a própria
Cruz. Como haveria uma vereda SEM SENTIDO para a vitória? A vereda para a vitória é tão FINAL
quanto a própria vitória. Fique nela e ela o levará.
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Venha ao Pai através de Mim.

Para aqueles que pegarão um momento para ter comunhão Comigo, a recompensa deles é abundante e
completa. Venha para Mim, você que está com o fardo pesado e Eu lhe darei descanso. Não se turbe o seu
coração.
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Não se turbe o seu coração, saiba, saiba que a Minha paz Eu a dei a você, não como o mundo a dá. Não se
turbe o seu coração, pois esta é uma das jornadas mais poderosas que você fará. Muitas das vitórias do
inimigo acontecem por dominar você através de você mesmo.
Ouça o que o Espírito diz: Faça esta jornada conhecendo-Me, pois você é conhecido de Mim. Conheça-Me
melhor, pois Eu sou seu Pai. Para muitos a vitória tem sido disfarçada, tem sido disfarçada na sua atitude e
aparente falha, mas isto não sou Eu, pois Eu sou claro sobre quem Eu sou. Por isso, não dê confiança para o
que este mundo natural diz, porque este mundo natural é uma criança do Meu Espírito. Quando Eu digo
“Alinhe-se” ele SERÁ alinhado, pois Eu tenho poder sobre tudo o que ele está passando. Um dia tudo será
trazido de volta para a harmonia Comigo mesmo, mas até aquele dia ele OBEDECERÁ ao Meu comando e
muitos deles ficarão livres. Se você disser, “Eu sou livre” Eu direi, “VOCÊ É LIVRE”. Muitos de vocês
dirão isto muitas vezes, muitas vezes, mas uma hora você dirá e crerá e então andará em LIBERDADE.

Quando você era bebê, Eu trazia o alimento para você e você queria mais. Do mesmo jeito, muitos de vocês
desejam ver algumas áreas que Eu prometi para você antes que você chegasse lá. Venha, venha, pois seria
mais fácil para você que aquelas coisas permanecessem escondidas em Mim até tal momento que você
começasse a operar nelas, diz o Senhor. O inimigo está sempre procurando para perseguir aqueles em quem
Eu toco. Então venha a Mim e Eu virei a você na hora certa, Eu o ungirei, e será tarde demais para o inimigo
tirar você do que é seu.
02 de abril de 2006
Comentários – Ele disse algo sobre a formação da bênção porque quando você estiver agradecido e se
regozijar na bênção, Ele a formará. Aquele que é fiel no pouco será fiel no muito – isso será formado. Então
haverá muito poder no “pouco”, porque no “pouco” você segurará muito em suas mãos; você segura o
muito quando você segura o pouco. O resto depende de você.

Comentários – Ele está falando sobre como um derramamento pode começar se ninguém fechar as portas,
nenhum perímetro pode contê-lo. Ele continuará se espalhando mais e mais.

Você não preferiria estar em sujeição ao Pai dos Espíritos e viver? Eu sou o que posso endireitar as partes do
caminho que estão tortas. Eu sou indiferente às circunstâncias, eventos e coisas que estão acontecendo, pois
as Minhas verdades são eternas e para sempre firmadas no Céu e na terra. Saiba disto: Eu sou uma ajuda
sempre presente nas horas da tribulação. Eu estou sempre presente com você para ser seu encorajamento.
Não há nenhum lugar que você possa ir ou nenhum lugar que você esteja no qual Eu não esteja para dar
grande encorajamento, diz o Senhor. Então por que deixar o inimigo ter sucesso naqueles primeiros passos,
levando suas emoções para baixo e convencendo-o de que o que Eu sou e o que Eu tenho para você não vão
acontecer?
Comentários – Nesta parte Ele está dizendo que não pode expressar para você o suficiente o quão isto é
importante. A importância disto é que quando estas coisas começarem a acontecer, Ele estará sempre
presente com você, e que você receberá encorajamento em vez do desânimo do inimigo. Isto não é apenas
muito prazeroso para Ele, mas isso vai parar a jornada para dentro e os seus próximos passos serão para
fora.
05 de abril de 2006
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Como já disse muitas vezes, irei repetir: Na junção da mídia e da doutrina, muitas coisas serão tão novas que
muitas pessoas, muitas pessoas terão que repensar sobre o jeito que fazem as coisas.
Eu falarei com o Espírito, Eu falarei com o entendimento também.
Onde eu instruo, onde as pessoas ouvem e vêem de primeira mão e começam a operar em Mim, Eu porei as
trevas para trás e Eu instruirei em uma cidade e irei para outra; Eu irei de cidade em cidade, diz o Senhor.
Muitos virão com muita ambição e quererão ser instruídos. Eles dirão, “O que é que eu tenho que fazer para
operar deste jeito?” E ainda, muitos, muitos virão.
Pelo mover de Meu Espírito e pelo Meu poder muitos, muitos receberão tal magnitude de milagres que suas
famílias inteiras serão restauradas e eles terão seus amados de volta. Para eles nenhum preço é alto demais e
colocarão tanto a riqueza como suas vidas aos Meus pés, diz o Senhor.
Comentários – Oh, oh, senti dores de intercessão perto do fim disto. Sei agora que isto está realmente perto
e Deus se agradará se alguns de vocês pegarem um momento extra para se apresentarem diante Dele,
adorando-O e orando no Espírito Santo. Peça-O para fazer parte disto. Peça-O para o usar como um
intercessor para ajudar a trazer estas coisas.
Naquele dia muitos de seus pensamentos serão mudados, diz o Senhor, pois muitos julgam de acordo com os
homens e de acordo com o que acham ser. Mas haverá aqueles que estão quietos, que comem seu pão com
quietude e não possuem nenhuma ostentação de si mesmos saindo de suas bocas. Oh, eles não estarão em
evidência até que Eu dê o sinal e eles virão com a desforra. Você verá naquele dia que não será como foi no
passado, quando os homens faziam isto. Pois os homens se levantam para a linha de frente por suas próprias
habilidades, mas aqueles que Eu ungirei, as suas habilidades não importarão, pois Eu não dependo delas. Eu
dependerei da entrega deles a Mim e a entrega para o que Eu fui capaz de lhes dar, diz o Senhor. Muitos
terão seus dias, diz o Senhor, pois estas coisas estão muito perto.
09 de abril de 2006
Você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz: O que é impossível para você não é para Mim. O
que o faz impossível para você é porque você o aceita como impossível, mas para você que ouve, ouça isto:
Eu não aceito nada como impossível. Na Minha graça, a que tenho e que estou derramando amplamente
como paz em seus corações, ouça o que o Espírito diz: Este é um tempo em que o elevarei e o farei capaz de
receber entendimento através da Minha graça da qual você não estava perto o suficiente para tocar dez anos
atrás. Mas agora você está perto o suficiente para entender. Ao você começar a operar em Mim, você não
aceitará nada como impossível. NADA. Tudo o que tenho dito e prometido é tudo o que farei. Por isso, seja
forte e saiba que a Minha paz e o amor que você tem pelos irmãos é a força deste caminho. Eu sou o Senhor
seu Deus que Me movi poderosamente pela compaixão, por isso se incline a estas coisas – a Minha graça e
paz e o fruto do Meu amor é o que vocês devem ter uns pelos outros, diz o Senhor.

A visitação que você verá será diferente do que qualquer visitação que já tenha experimentado. De fato,
muitos de vocês que levantaram suas faces em direção ao céu e disseram, “Senhor, use-me, e oh, se eu
pudesse saber qual é a Sua vontade, use-me”.Você não sabe que os que virão serão um número tão grande
que cada um de vocês que têm conhecimento além do básico, no alimento sólido da Minha Palavra, irá ser
empregado naquilo que sabe, para trazer aqueles que não entendem. Você dirá, “Isto foi além das minhas
expectativas ou esperanças, pois meus olhos têm visto o impossível e eu estou sendo usado de tal maneira
que todos os dias choro. Oh, Senhor Deus, se eu soubesse que o meu fim seria deste jeito tão forte eu teria me
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doado mais na minha juventude. Mas agora, eu regozijarei nestas coisas e andarei sem condenação, ficarei
cheio de alegria, pois as maiores coisas verei nos últimos dias”, diz o Senhor.

Linha da Graça para aqueles que têm tido sintomas de enfarte.
Você sabe o que eu acabo de ouvi-Lo dizer? Porque você acreditou nas profecias sobre o que está por
acontecer, porque você acreditou nisto, Deus teve o que Ele estava procurando para curá-lo. Em outras
palavras, você deixou que Ele ajustasse esta parte do plano Dele para a sua vida, então agora você estará
lá.

Pois cada um de vocês será levado a toda maturidade que tem, toda experiência na Palavra, e todo
fundamento que você colocou em ordem para ministrar nestes últimos dias.
Comentários – Mais do que uma vez eu ouvi, “Ela estará lá, eles estarão lá”; mais de uma vez. Quando eu
ouvi isto, foi quando as línguas vieram e disseram que você vai precisar de tudo o que você aprendeu no
fundamento que você tem, para ministrar não apenas a vitória, mas também a tempestade que sempre
acompanha o que Deus está fazendo. Então você ficará contente por ser muito vigoroso e não fraco.

Quando eu movo em uma direção, quando você faz o que você Me vê fazer, saiba que não é mais você
fazendo, porque Eu sou o que faz, diz o Senhor. Então, quando Eu direciono você, faça o que você Me vê
fazer, então você terá o que pede.

12 de abril de 2006
Às vezes a Minha graça é necessária. Ela traz as pessoas a um lugar onde elas podem ver o que não viam
antes. Às vezes Eu preciso administrar esta graça para que você possa ver o seu potencial e comece a crer
naquilo que tenho para você, diz o Senhor.
Eu vim para fazer morada em você. Eu sou o Seu Pai e o que é que você Me pede que Eu o substitua por
outra coisa?
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