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DAVE ROBERSON 
 

Junho – 2006 
Querido Amigo, 
 
Existe dentro de nós tudo o que precisamos para andar em vitória – e a Palavra nos provê o acesso e 
entendimento para nos levar de onde estamos agora para onde queremos e sabemos que podemos chegar. É 
por isso que quero falar com você sobre a meditação na Palavra de Deus. Ao você estudar este ensino, eu lhe 
asseguro que se você seguir estas instruções, o seu andar com Deus nunca mais será o mesmo. 
 
Quando Davi, o rei poderoso de Israel, e Josué, o que guiou os filhos de Israel para a Terra Prometida, 
falaram sobre os princípios de vida que Deus lhes deu, havia algo em comum: “meditar dia e noite” na 
Palavra de Deus.  Salmos 1:1-2: 
 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 
 Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 
 
E... Josué 1:8: 
 Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado 
de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-
sucedido. 
 
Quando pensamos em uma pessoa meditando na Palavra de dia e de noite, imaginamos que ela estude a 
Palavra desde as primeiras horas da manhã até à noite.O mundo dela é tomado pela meditação na Palavra de 
Deus a ponto de podermos visualizá-la enclausurada num mosteiro. Certamente, não imaginamos que 
pessoas que trabalham, que compõe a maior parte do Corpo de Cristo, estejam qualificados para este tipo de 
instrução. 
 
Apesar desta concepção errada, eu sabia que Deus queria que todos que amam Sua Palavra fossem capazes 
de meditar nela. Deus sabe que se aprendermos os princípios da meditação, nossa sabedoria e entendimento 
aumentarão, mesmo num mundo com tantos compromissos e com 40 horas semanais de trabalho.  
 
Levou um tempo para eu entender como entregar o meu intelecto ao modo mais efetivo de meditação. Eu 
pensei que meditação fosse estudar, memorizar ou ler. Embora estas coisas ajudem a meditação, elas não 
tomam o seu lugar. 
 
Em nossa aliança como crentes nascidos de novo e cheios com o Espírito, nosso principal professor é o 
Espírito Santo e Ele nos foi enviado para nos guiar a toda verdade. Onde acaba a habilidade do homem, Ele 
nos dá o que nenhum homem pode dar. 
 
Nossa aliança é diferente daquela que Deus deu aos santos do Antigo Testamento. Eles não eram nascidos de 
novo da maneira que você e eu entendemos o novo nascimento. Era impossível para o Espírito Santo cumprir 
Seu ministério neles como Ele faz em nós. O espírito deles não era capaz de entender a “luz”, e eles também 
não tinham a nova natureza para que fosse possível ao Espírito Santo habitar neles. 
 
Quando Jesus deu Suas instruções finais aos seus discípulos, antes de ascender aos Céus, Ele disse que o 
Espírito Santo habitava com eles, mas que logo Ele estaria dentro deles (João 14:16-17): 
 Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador; a fim de que esteja para sempre convosco, 
 O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece; vós o 
conheceis, PORQUE ELE HABITA CONVOSCO E ESTARÁ EM VÓS. 
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Os santos do Antigo Testamento eram na verdade homens e mulheres esperando que a promessa da cruz 
fosse cumprida neles, para que Deus pudesse vir e tirar deles a velha natureza e lhes dar uma nova que os 
libertasse do pecado. 
 
Por milhares de anos os santos do Antigo Testamento viveram, esperaram e morreram e foram para um lugar 
chamado “Seio de Abraão”, que era um tipo de Céu para o Antigo Testamento. Lucas mencionou este lugar 
brevemente no capítulo 16:22: 
 Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão... 
 
Deus proveu este lugar confortável a eles enquanto esperavam a nova dispensação que os levaria à cruz. Uma 
vez que Deus cumpriu as exigências da cruz, Ele pôde, então, ser capaz de lhes dar uma nova natureza que os 
libertasse do pecado, e permitisse que eles deixassem todas as sombras da Antiga Aliança. Estes santos 
podiam, então, ir para o Céu propriamente dito e estarem na Presença de Deus. 
 
O “Seio de Abraão” era o lugar para aqueles que aceitaram a promessa que Deus fez a Abraão, que em sua 
herança (que era Cristo) todas as nações da terra seriam abençoadas. Qualquer um que morreu crendo 
naquela promessa esperou até que a cruz fosse cumprida, então, mais uma vez, os santos do Antigo 
Testamento puderam habitar na presença de Deus. O que não era possível desde a queda de Adão e a morte 
espiritual da raça humana. 
 
Você e eu nascemos sob a Nova Aliança e quando aceitamos a salvação, imediatamente Deus nos deu uma 
nova natureza. Quando nós morrermos, porque temos uma nova natureza, não haverá um tempo de espera 
para nós. Seremos introduzidos na presença de Deus, no Céu propriamente dito. É por isso que em Hebreus 
11:39-40 quando Paulo estava falando sobre a diferença entre as duas alianças, ele disse: 
 
 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a 
concretização da promessa: [Estes eram os santos do Antigo Testamento.] 
 Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito [o novo nascimento], para que eles, sem 
nós, não fossem aperfeiçoados. [Esta é nossa herança.] 
 
Então pense em nossa aliança. Nós vivemos em uma dispensação do plano da redenção de Deus onde Ele é 
capaz de comunicar a experiência do novo nascimento ao nosso espírito. Na criação da nossa nova natureza, 
Ele nos limpou tão completamente de nossos pecados que agora somos capazes de receber Seu Espírito 
Santo. 
 
Em nossa nova natureza, nos tornamos tão puros e sem culpa à vista de Deus, que Ele é capaz de enviar o 
Espírito Santo com toda Sua santidade e pureza para viver dentro de nós. O Espírito Santo se torna para nós o 
que nenhum homem é capaz de ser: o instrutor da nossa nova natureza, a sabedoria do nosso entendimento. 
 
Em nossa aliança, o Espírito Santo é o nosso principal professor. Através de nosso convite, Ele está pronto 
para pegar Seu ministério dentro de nós e nos guiar a toda verdade. Quando todos os pastores, mestres e 
instrutores tiverem feito o que devem fazer e mesmo os que exortam, tenham exortado, Ele nos dá o que 
nenhum homem pode. Ele é o ministro do nosso entendimento e o instrutor da nossa nova natureza. É por 
isso que João no capítulo 16:13-14 diz: 
 
 Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará 
por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 
 Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar... 
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Muitos cristãos não entendem o ministério do Espírito Santo como nosso professor. Quando nascemos de 
novo, nós recebemos uma nova natureza para que possamos entender as coisas espirituais, mas, na realidade, 
nós mesmos precisamos ser ensinados. 
 
Somos pessoas individuais separadas do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, nós somos outras. Nós não 
sabemos automaticamente tudo o que Ele sabe só porque somos batizados Nele. Mas agora, temos a 
capacidade de sermos ensinados. Do mesmo jeito que uma pessoa transfere conhecimento a outra, o Espírito 
Santo deve também transferir Seu conhecimento a nós através do ensino e liderança. 
 
Quando nascemos de novo, Deus removeu as trevas do nosso espírito e nos enviou o Mestre de todos os 
mestres para nos dar o que nenhum homem pode. 
 
O que aconteceu em nosso espírito que nos fez capazes de entender coisas espirituais foi fenomenal. 
Podemos comparar isto com o fato de que poderíamos fazer um curso universitário de teoria da relatividade 
com um professor que fala japonês sem que entendêssemos japonês. 
 
Nós não teríamos nenhuma idéia sobre o que ele estava falando ao sentarmos naquela sala de aula. Mas todos 
os estudantes japoneses o entenderiam porque eles nasceram naquela cultura. Para nós, pessoas que falam 
português, entendermos o que o professor japonês estaria falando, teríamos de entender a língua japonesa e 
sua cultura. Por assim dizer, teríamos que nascer nesta cultura. 
 
Verdadeiramente um milagre aconteceu quando nós nascemos de novo. Em apenas um momento, Deus fez o 
impossível. Ele tirou todas as trevas de nosso espírito e possibilitou o nosso entendimento da luz. 
(Colosssenses 1:13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do 
seu amor.) 
 
Uma pessoa que não nasceu de novo não tem capacidade de entender coisas espirituais, do mesmo modo que 
uma pessoa que nunca teve contato com a língua japonesa ou sua cultura não entenderia japonês. 
 
Quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza e uma capacidade de entendermos coisas 
espirituais. Quando somos cheios com o Espírito Santo, recebemos o Professor e somos, então, capazes de 
entender coisas espirituais, na medida em que Ele revela os mistérios de Cristo. É por isso que Primeira 
Coríntios 2:14 diz, Ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 
 
Então aqui estamos nós, filhos de Deus nascidos de novo, com uma natureza que sabe e pode ser ensinada 
por Deus. Mas nossa alma, a qual é nossa mente, vontade, emoções e intelecto, foi treinada somente por este 
mundo e não sabe como operar de outra maneira. 
 
Deus deu a nossa alma algo que possa alimentá-la. Ele nos deu 66 livros cheios de Seus pensamentos. Ele fez 
com que Sua Palavra, a Bíblia, nos fosse dada para que pudéssemos achar tudo o que o Espírito Santo estava 
tentando nos ensinar sobre Ela e reconhecer em nosso intelecto. Temos aqui o Mestre de todos os mestres 
morando dentro de nós, tentando nos guiar a toda verdade, e Ele deseja que entreguemos nossa alma à 
meditação na Palavra de Deus. 
 
A combinação da ministração de conhecimento e sabedoria do Espírito Santo para o nosso espírito e o nosso 
desejo de submeter nossa mente à Palavra de Deus em meditação resultará naquele tipo de transformação que 
mudará nossa vida para sempre. Esta meditação nos colocará sobre uma rocha inabalável – a Palavra de Deus 
– e causará a transformação de nossa alma. O processo de meditação nos dá grande coragem e sucesso para 
sermos capazes de enfrentar a vida e sermos capazes de conquistá-la. 
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Só existe uma coisa mais poderosa que a operação da nossa alma: a natureza do nosso espírito nascido de 
novo. Mas quando começamos a sujeitar nossa alma à meditação na Palavra de Deus, temos todo poder da 
alma trabalhando para nós. O erro mais comum que as pessoas cometem é não perceberem que A ALMA 
TEM O PODER DE NOS TRANSFORMAR ÀQUILO QUE A SUBMETERMOS. 
 
Pouco eu sabia que quando seguisse o Espírito Santo nos princípios da meditação, ele me ensinaria o jeito 
mais efetivo de oferecer minha alma no altar da Palavra de Deus. Neste processo, eu não estou apenas usando 
minha mente e intelecto, porque mesmo sendo efetivos, eles não são os únicos atributos da alma.  
 
Eu ainda tenho que passar por mais dois atributos, porque se eu quero ultrapassar as limitações de tentar 
meditar apenas com a mente e o intelecto, terei que aprender como incorporar os outros dois atributos da 
alma: a minha vontade e emoções. 
 
Existe uma diferença muito grande entre oferecer toda a nossa alma no altar da Palavra de Deus e apenas 
uma parte dela. É como a diferença entre uma pessoa que quer aprender uma nova língua com uma fita 
cassete, comparando uma palavra em português com a outra da língua que se está tentando aprender, e uma 
criança de apenas cinco anos de idade deixada em um país estrangeiro que fala outra língua. A criança será 
transformada pela língua daquele país em um ano. Ela não tentará fazer isto conscientemente, pois sua alma 
tem o poder de assimilar toda aquela língua em um ano. Isto é assim porque ela estará usando todos os 
atributos da alma: sua mente, sua vontade, suas emoções e seu intelecto. 
 
Agradeço a Deus pelo dia em que Ele me ensinou como meditar em Sua Palavra; pude entender que a minha 
alma tem o poder de me transformar naquilo que eu a submeter. Do mesmo modo que uma criança, ao 
crescer, pode assimilar toda uma língua, existe um jeito de nos submetermos à Palavra de Deus para que 
comecemos a meditar nela. Quando fazemos isto, estamos dando ao Espírito Santo o que Ele precisa para nos 
ensinar, nos guardar contra o engano e nos guiar a toda verdade. 
 
A razão pela qual uma criança pode assimilar uma língua toda em um tempo muito curto é porque dia após 
dia sua alma está sendo sujeita a todos os aspectos daquela cultura. Por fim, a alma daquela criança absorverá 
toda a língua simplesmente por ligar automaticamente os lugares e as coisas com as palavras que as 
identificam.  Isto acontece automaticamente. Ela nem mesmo perceberá que isto está acontecendo, porque 
nossa alma é uma professora tão poderosa que acaba nos provendo toda a língua para nosso uso pessoal. 
 
Do mesmo jeito que uma criança está cercada por todo ingrediente que precisa para aprender uma nova 
língua, não é óbvio que, se eu estivesse meditando sobre o livro de Efésios, eu não me cercaria de todo 
ingrediente, todo pensamento e todo versículo existente no livro? Eu faria isto se realmente quisesse que o 
Espírito Santo revelasse a mente de Cristo contida naquele livro para mim. Seria o mesmo para cada livro, 
como Efésios, Colossenses, Hebreus; existe uma grande revelação direta da mente de Deus contidas nestas 
epístolas. 
 
É óbvio que pelo jeito que nossa mente foi criada para assimilar as coisas, deve haver uma maneira de ter 
acesso à Palavra de Deus para recebermos toda a mente de Deus que está em cada epístola. Existe uma 
maneira, e, se você me seguir atentamente, você nunca mais será o mesmo, porque a fé só vem através de 
uma maneira. A fé não vem através de nossas idéias pré-estabelecidas, mas por ouvir e ouvir a Palavra de 
Deus. 
 
As pessoas me perguntaram como se medita na Palavra de Deus e eu lhes falo que é preciso pegar um livro 
como, por exemplo, Efésios ou Provérbios e lê-lo inteiramente, cuidadosamente e constantemente, do 
começo ao fim, quarenta ou cinqüenta vezes. Eles devem reconhecer o pensamento que está em cada 
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versículo antes de irem para o próximo. Eu lhes digo que se perceberem que estão desatentos, lendo os 
versículos rapidamente, devem voltar ao último versículo que lembram terem absorvido mentalmente, 
recomeçando a partir dele. Este é um passo importante a nos condicionarmos a fim de nos livrarmos da 
distração e desenvolvermos nosso poder de concentração. 
 
Às vezes as pessoas me olham assim, “O que você quer que eu faça???” O que elas não entendem é que 
estariam aplicando os mesmos princípios que uma pessoa que quer aprender uma nova língua aplicaria, por 
se sujeitar dia e noite à cultura daquela nova língua. 
 
Por exemplo, quando alguém anda com um copo de água, dia após dia dizendo water, palavra inglesa que 
quer dizer água, sua mente assimila a ação com a palavra. Não vai demorar muito para que a associação 
automaticamente se apodere da língua. 
 
O que nos faz pensar que nossa mente não opera do mesmo jeito quando começamos a submetê-la ao livro de 
Efésios, lendo-o cinqüenta vezes? A idéia geral do livro irá automaticamente começar a aparecer na parte de 
nós onde a meditação acontece. 
 
Ao observar um pintor pintando um quadro, percebi que a cada pincelada ficava mais claro para mim o que o 
quadro seria. Cada versículo do livro de Efésios é uma pincelada, um pensamento próprio, que contribui 
invariavelmente para o quadro completo. 
 
Por nos sujeitarmos repetidas vezes a todo o quadro que está no livro de Efésios, simplesmente lendo-o 
repetidas vezes do começo ao fim, nossa mente e espírito irão automaticamente assimilar as verdades. Isto 
acontece do mesmo jeito que a mente é capaz de fazer a associação entre a palavra “water” e água. 
 
Nossa mente e espírito pegam cada versículo do livro de Efésios e automaticamente os colocam juntos para 
nos dar toda a revelação. Devido à maneira com que a nossa mente opera, quanto mais nós lemos com 
persistência uma epístola do começo ao fim, mais clara fica toda a revelação. Cada versículo é um 
pensamento, uma pincelada que o pintor dá, indo em direção à construção total da imagem do quadro. Nossa 
alma é criada para unir automaticamente todas estas coisas, do mesmo jeito que pinceladas se unem e 
formam um quadro. Deste modo, nós nos equipamos para a meditação de dia e de noite, o tipo que 
automaticamente assimila a mente de Cristo que está em certa passagem ou em um livro inteiro. Quando isto 
acontece, nós começamos a entender todos aqueles versículos que não têm sentido quando estão separados 
do contexto. 
 
É a coisa mais gloriosa quando isto começa a acontecer. As pessoas vêm correndo até mim dizendo, “Não 
acredito, eu estava lendo pela 21ª vez o livro de Provérbios (ou outro qualquer), e de repente este versículo 
que não significava nada para mim, se abriu, e eu entendi o que ele quer dizer!” Quando isto acontece, o 
respeito mais profundo dentro de nós pela Palavra de Deus começa a se desenvolver. 
 
Precisamos entender que uma epístola como Efésios ou Filipenses são conquistas coroadas de um homem 
como o Apóstolo Paulo no auge de seus cinqüenta anos de sabedoria e ministério. Deus pegou toda a vida de 
Paulo, todas as coisas que ele tenha dito ou feito e os condensou em poucos livros e capítulos. Precisamos 
nos aproximar com respeito destes livros. 
 
Meu amigo, a sua vida deve ser cheia de profundo respeito pela Palavra de Deus com sua meditação. 
Prospere e esteja bem de saúde, assim como a sua alma prospera. 

Seu amigo e colaborador, 
DAVE ROBERSON 
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PROFECIAS RECEBIDAS NO “THE FAMILY PRAYER CENTER” 

Tulsa, Oklahoma 
Meados de Abril a meados de Maio de 2006 

19 de Abril de 2006 
 
Comentários – O ministro estava com dificuldade para explicar o que estava recebendo do Senhor (pode-se 
aplicar a todos).  
O fato de que você está tendo dificuldade ilustra a dificuldade que o homem tem. Você está tentando receber 
verdades eternas, filtrando-as com a mente natural e é difícil até mesmo falar de coisas eternas através de 
coisas naturais. 
 
Eu não menti a você, diz o Senhor. A mensagem que trouxe do Céu é a Verdade. Para aquele que crê, EU 
DIGO NOVAMENTE: TODAS AS COISAS SÃO POSSÍVEIS. Creia no Mensageiro desta Aliança; creia 
Naquele que Deus enviou. Eu falei a Verdade para você e Eu mandei o único Mestre qualificado, o único 
Mestre que pode iluminar você com a Verdade espiritual. 
 
Como Eu disse a Nicodemos, você não pode ver estas coisas a menos que você nasça de novo, mas você 
nasceu de novo. Existe uma capacidade dentro de você... (Comentários – Ele vai terminar isto com uma 
visão em vez de palavras.) 
 
Nesta visão, eu vi como uma cortina, uma cortina preta; eu não podia ver nada através dela, parecia um 
veludo grosso. De um lado ao outro desta cortina tinham braços e pude vê-los até os cotovelos, talvez um 
pouquinho mais. Havia diferentes cores, não eram apenas braços brancos, mas pretos e marrons e posso 
dizer que alguns eram braços de homens e outros de mulheres, por toda aquela cortina. Eu estou do lado da 
cortina que dá para ver as mãos deles, e eles estão ávidos, tentado pegar algo. Mas, eles não podem ver por 
causa daquela cortina grossa, e eles lançaram suas mãos para pegar alguma coisa que está do outro lado, 
mas elas voltam vazias todas as vezes. 
 
Eu vi isto por um momento e perguntei, “O que isto significa?” Esta é a essência do que o Espírito do 
Senhor disse: O Meu povo, desta geração, foi corretamente ensinado sobre os princípios da fé, mas eles não 
puderam ver o suficiente além do véu da carne, no âmbito do Espírito, para se estabelecerem nesta herança e 
nas promessas que tenho para eles. Continue passando tempo com o Meu Espírito, Ele afastará a cortina do 
véu e você SERÁ capaz de ver e tomar posse da herança que tenho para o Meu povo, diz o Senhor. 
 
 
O manuseio da Minha unção será como um Mestre em Mecânica manuseando suas ferramentas. Assim como 
um Mestre em Mecânica sabe o diagnóstico de um problema e olha para a prateleira e instantaneamente 
reconhece A ferramenta que resolverá aquele problema, no âmbito do Espírito, aqueles que foram treinados 
pelo Meu Espírito, verão um problema no natural e olharão para o âmbito do Espírito, e com a mesma 
habilidade do artesão, trarão a Minha unção daquele âmbito e a aplicarão naquele problema, e a vontade de 
Meu Pai será feita na terra. 
 
23 de Abril de 2006 
 
Linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco e ali um pouco Eu estou construindo seu 
fundamento e seu entendimento, diz o Senhor, para o dia em que você estará graduado nos Meus sinais e 
maravilhas. Você os carregará para onde Eu o enviar e operará neles quando Eu Me mover em você, diz o 
Senhor. É a Minha vontade a destruição da maldição da doença e enfermidade seja a principal ferramenta do 
evangelismo, como tenho falado a você. Entregue-se a Mim, pois o momento está chegando. 
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Este é um evangelho difícil para a sua carne, mas então olhe ao redor, pois se as pessoas soubessem COMO 
se mover para o Meu reavivamento, elas já estariam lá, portanto, fique firme. Para enviá-los onde poucos 
foram, muitos de vocês terão que fazer o que outros não fizeram, então fiquem firmes. 
 
 
Você pensa que aquela graduação para novas unções e novas operações é algo fácil? Em muitos de vocês, 
coisas que nunca foram mortificadas precisam morrer e as guerras na carne se escalarão em proporções que 
desafiam até mesmo o chão onde você está andando. Para você fazer estas coisas que Eu lhe prometi, onde 
tudo é possível àquele que crê, você precisa ir de onde você está para onde Eu estou dentro do que Eu lhe 
chamei para fazer, diz o Senhor. 
 
Comentários – Você quer saber a última parte? Ele disse, E eu disse isto para dizer: Como muitos de vocês 
sabem, você entrou naquela hora; no momento em que há sempre um êxodo. É o momento em que as 
pessoas, elas mesmas, oram para serem colocadas onde nunca estiveram e, muitas vezes, um êxodo 
acontecerá. Muitas pessoas não podem dar o passo porque acham o preço muito alto. 
 
O que eles não sabem é que uma vez que você atinge a próxima parte, se você pudesse vê-la antes de chegar 
lá, você teria ido, você saberia que o preço não era tal alto assim. Geralmente temos que ver para onde 
estamos indo, mas o que Ele faz, de vez em quando como hoje, é vir com Sua graça para que você tenha 
força para não apenas ver aonde você está indo, mas para ultrapassar o próximo passo da carne e chegar lá. 
 
Uma das razões pelas quais muitas pessoas não vão adiante no amor de Deus é porque não o experimenta 
antes, porque o diabo sabe que uma vez que você se entrega às coisas verdadeiras, você não as troca por nada 
que este planeta tem a lhe oferecer. 
 
 
Eu estou procurando por mãos, mãos que curam, diz o Senhor, que estão conectadas ao coração. Nestes dias 
que estão vindo, nas grandes visitações que derramarei, uma das principais curas será com relação à 
destruição das vidas das pessoas. Com uma simples unção, Eu as restabelecerei e lhes darei paz. 
 
Eu estou procurando por servas e homens que terão um andar alto em integridade e amor na Minha presença. 
Estou procurando por centenas e milhares, para que possa mandá-los para todos os lugares e fazer a diferença 
em Minhas cidades, diz o Senhor. Muitos, muitos virão onde a Glória está sendo despejada e muitos a 
carregarão consigo.  
 
Oh, você faz parte de uma grande onda que se moverá sobre muitas nações nestes últimos dias: então alegre-
se e saiba que você tem um potencial para ter um grande galardão no Céu.  
 
30 de Abril de 2006  
 
Existem coisas do Meu Espírito que Eu colocarei, nos dias que virão, que estavam faltando no Meu 
fundamento em muitas, muitas gerações. Você verá, eles colocarão a alegria em seus dias, pois isto tem a ver 
com o Meu amor, diz o Senhor. 
 
 
Antes de pedidos de oração serem trazidos para a Caixa de Oração 
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Falarei com o Espírito e também com o entendimento. Seja corajoso; mova-se nestas coisas porque grandes 
mudanças serão experimentadas agora. Então, seja corajoso e peça-Me e veja se Eu não faço o que você Me 
pede, pelo nome de Jesus. 
 
Não se turbe o vosso coração. Pratique a paz; você se achará em Meu amor e sem medo, e com isso vem a 
Minha coragem; e com a Minha coragem você irá para os lugares de trevas que lhe enviarei, diz o Senhor. 
 
 
Você pensa que há algo difícil para Eu perdoar, diz o Senhor? O preço já foi pago. Estas coisas não são 
difíceis para Mim, aliás, elas já foram feitas. Tudo o que você tem que fazer é Me pedir e ver que Eu 
verdadeiramente o deixo livre. 
 
Comentários – é a respeito de abortos. Ele disse, Você diz a alguns daqueles homens que eles são tão 
responsáveis quanto as mulheres, porque eles fizeram parte daquilo. 
 
 
Neste lugar que você está começando a entender que onde Eu estou muitos podem estar – sobre este 
fundamento, linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco, ali um pouco, mais uma vez, posso 
lhe visitar com Meus princípios da meditação,  os Meus princípios que vêm da Minha Palavra com o Meu 
entendimento, estabelecendo e terminando esta parte, construindo o fundamento ao qual posso acrescentar 
mais e mais. 
 
Muitos de vocês que não entenderam, entenderão desta vez e isto lhe dará o que você precisa para se voltar a 
Mim em meditação e operações no poder do Espírito Santo. 
 
07 de Maio de 2006  
 
Muitas vezes Eu quis parar o culto e manifestar o Meu desejo, parar o culto e manifestar o Meu desejo, parar 
o culto e manifestar o Meu desejo, mas os programas dos homens não permitiram. Oh, Eu almejo pelo dia da 
totalidade do Meu mover, diz o Senhor, e pela correção da Minha Palavra. Naquele dia haverá grande 
comemoração na Terra, pois ele precederá os dias da Minha volta. Todas as coisas estarão no seu devido 
lugar e Eu voltarei, diz o Senhor. 
 
A tarefa da Religião foi dificultar, para que as pessoas ficassem confusas sobre como receber. A tarefa da 
Religião foi dificultar e confundir. A tarefa da Religião foi dificultar e confundir, mas a plantação das Minhas 
Árvores já está germinando e ficando prontas para darem frutos. 
 
Muitos de vocês que estão nesta sala irão se alegrar e se regojizar, pois estes serão grandes dias para vocês. 
Você estará lá para ver uma grande multidão de pessoas vindo para o Reino e estabelecendo seus pés na 
Rocha. Então, seja forte, tenha MUITA CORAGEM e tenha bom ânimo e alegria por saber que foi um 
longo tempo de espera. No passado Eu procurei, diz o Senhor, olhando neste lugar e movendo naquele outro 
lugar, muitas vezes através de promessas, mas Eu vi as coisas deste mundo se levantarem para recuperar o 
que tinham perdido. Então, fortifique-se naquilo que você se firmou, pois verdadeiramente o Espírito Santo 
veio para este propósito: para o guiar a toda verdade e lhe mostras as coisas que são Minhas, diz o Senhor. 
 
Então, continue nesta vereda e a colheita será cada vez maior, pois um grande reavivamento da doutrina 
garantirá isto, diz o Senhor. 
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Aqueles que fazem suas refeições com você dirão, “Oh, é este aquele meu amigo do passado? É este meu 
amigo que bem conheci naqueles dias de problemas?” Oh, aqueles que comeram com você que o conheciam 
bem por dentro e por fora dirão, “Certamente, este servo, este filho de Deus foi exaltado”. 
 
O dia está chegando em que você dirá, “Eu preciso ir para todos os lugares, até os mais distantes e compelir 
todos a vir”.Quem serão estes que você compelirá? “Aleijado, você não terá mais que ser aleijado. Cego, 
você não terá que ser mais cego. Venha! E coma da mesa que foi preparada para o mundo através de Jesus 
Cristo. Venha e coma!” 
 
E Eu lhe enviarei a todo lugar onde Meu nome é chamado e os Meus feitos serão feitos, diz o Senhor. 
 
 
 
(No início do culto houve uma linha de oração para aqueles que estavam enfrentando a morte ou conheciam 
alguém que estava) 
 
A razão pela qual Eu quero que você continue na ressurreição dos mortos e para aqueles que não morrem, é 
porque existem muitos aqui para os quais o diabo tinha programado um outro tipo de morte, mas você não 
morrerá. Aliás, você terá uma ressurreição, diz o Senhor. 
 
Junto com esta doutrina do reavivamento, as circunstâncias irão dobrar seus joelhos como nunca e muitos de 
vocês dirão, “Você respirou nova vida na minha unção e no meu chamado – Eu tenho, verdadeiramente, 
experimentado uma ressurreição das obras mortas”, diz o Senhor. 
 
 
Para responder sua questão, aquela que você fez em seu coração, para responder a sua pergunta, diz o 
Senhor, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E como você não entende que pelo Espírito a lei espiritual 
se aplica a todas as coisas? Não apenas ao seu dar, pois o que é fiel em pouco tempo, Eu lhe darei muito. E 
aqueles que conquistaram para Mim, usaram o seu tempo Comigo quando ele era muito exigido pelo sistema 
do mundo. Mesmo aqueles que se sacrificaram para terem tempo Comigo e foram fiéis no pouco, porque 
tudo o que tinham para dar era pouco. E agora, a muitos deles é confiada uma grande porção da Minha 
Palavra e do Meu Reino e o seu galardão será grande. 
 
Por isso, ouça o que o Espírito tem a dizer. Eu não disse que todas as coisas são possíveis ao que crê?  Não 
sou Eu que deixo você preso em suas circunstâncias, é você. Você pode dar os próximos passos a seguir, para 
começar as leis espirituais e os processos que o deixarão livre. Aqueles que foram fiéis no natural e 
totalmente dedicados, fazendo um boa obra, são os mesmos que se tornam fiéis no Espírito, para trabalhar as 
coisas que ainda não são. 
 
Oh, ouça o que o Espírito diz: Muitas destas mudanças começam por você permitir que o processo de 
edificação seja realizado em você.  Tudo o que é exigido de você é que você se entregue em oração, a qual 
Eu enviei para ser orada por você, através do poder do Espírito Santo. Você, nem mesmo tem que emprestar 
seu entendimento para esta língua, pois você não a entende, diz o Senhor, e Eu ainda assim o edificarei acima 
de onde você estava antes. Por isso, seja fiel e Eu reconhecerei a sua fidelidade, diz o Senhor. 
 
10 de Maio de 2006 
 
Aqueles que se entregarão agora, aqueles que se entregarão ao Meu Espírito, Eu pegarei estas coisas que 
você tomou como verdade, mesmo sendo muito vago em você, uma imagem muito pequena em você. Você 
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podia vê-la, mas não podia tocá-la. Você podia vê-la, mas não podia andar nela. Saiba que neste dia, Eu 
estou trazendo a Verdade com o propósito de você ser capaz de andar nela. Aqueles que se entregarão ao 
Meu Espírito são os que entrarão no âmbito a que Eu chamo. 
 
14 de Maio de 2006  
 
Eu estou reproduzindo a natureza do Meu Filho em você, a mesma imagem que originalmente Eu fiz o 
homem. O mesmo Espírito Santo que então ungiu aquela vida,  unge agora a vida, onde Ele a encontra. 
 
 
Para aqueles que oraram linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco e ali um pouco, cada vez 
que orou, o fundamento foi estabelecido.  Então você pôde ser equipado para continuar em oração, para que 
você pudesse se concentrar na próxima coisa para a qual Eu capacitaria você, e assim por diante, linha sobre 
linha. E cada vez que você foi equipado, você também estava sendo equipado. 
 
De fato, este é o momento de diferenciação entre o espírito e a carne, pois é difícil passar deste ponto e andar 
na carne. A Minha graça está aqui e está forte para aqueles que estão prontos para tomar este passo. Eu Me 
derramarei; Eu darei tudo o que posso para a sua capacitação, para que Eu possa tomar este próximo passo, 
diz o Senhor. 
 
O inimigo tem resistido muitos de vocês como nunca, pois você está cada vez mais perto do seu destino. Oh 
ele tem resistido muitos de vocês, porque ele sabe, através da história, que o modo mais efetivo é trazer para 
a carne as pessoas que o ameaçam neste lugar de autoridade, pois ele não está acostumado a ser destronado 
neste lugar. 
 
Você que está pronto para tomar este próximo passo; ele não pode pará-lo. Você está preparado para 
ultrapassá-lo, você sempre esteve. A única maneira pela qual ele pode derrotá-lo é através do engano, da 
carne, daquelas coisas que ainda não foram trabalhadas. Mas saiba disto: quando a Minha graça vem do 
modo que está presente aqui hoje, diz o Senhor, Eu estou aqui para ajudar você que está nesta luta, assim 
como a quem não está. Muitos, muitos que estão prontos para dar este próximo passo sofreram violência de... 
Comentários – Vejo no âmbito do Reino de Deus o diabo resistindo com violência e força. Ele não quer que 
cheguemos neste lugar. Com certeza ele está assustado, pois isto ultrapassa tudo o que teve efeito para ele 
em reavivamentos de doutrina. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


