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Querido Amigo,  
 
Quero compartilhar com você um dos ensinos mais importantes que alguém deve receber com respeito à 
liderança do Espírito Santo. Com o passar dos anos, fico cada vez mais convencido sobre a importância deste 
ensino porque muitas vezes vejo cristãos com intenções sinceras serem continuamente “guiados” para 
situações de fracasso. Essas pessoas acabam se sentindo muito confusas sobre o resultado das coisas, 
questionando-se por que Deus falaria para que fizessem algo se, ao fim, daria errado. 
 
Se você já foi vítima deste tipo de “direção”, você sabe que não há nada mais confuso. Você nunca tem 
certeza sobre o que deve pensar quando crê ter tomado uma decisão dirigida por Deus, enquanto tudo ao seu 
redor diz o contrário. 
 
Muitas pessoas já caíram por esta razão, e quando se levantam acabam cometendo o mesmo erro repetidas 
vezes. A localidade não parece fazer diferença; pessoas de todas as partes do país cometem o mesmo erro. 
 
Precisei de muitos anos de ensino, pregação e oração no Espírito Santo para notar um padrão sobre este 
problema no Corpo de Cristo. Finalmente percebi que o diabo estava usando tudo o que tinha para aplicar as 
mesmas táticas sucessivamente sobre os santos em todo o mundo. 
 
Por que será que a nossa capacidade de sermos guiados pelo Espírito Santo assusta tanto o diabo? Qualquer 
que seja a razão, Satanás investiu muito nela para nos manter em confusão. Ele quer ter certeza de que nunca 
seremos guiados pelo Espírito, então, usa todos os enganos de seu arsenal para que continuemos a andar no 
caminho errado. 
 
Como o diabo faz isso? Em primeiro lugar, ele não é tão burro a ponto de nos dizer que NÃO podemos ser 
guiados pelo Espírito. Ele reconhece que sabemos mais do que isso. Portanto, a única chance que o inimigo 
tem de nos neutralizar é por nos doutrinar com um programa em que as emoções e as circunstâncias externas 
sejam a base da liderança e direção de Deus em nossa vida, em vez do testemunho interior do Espírito Santo. 
 
Para esse efeito, Satanás envia inúmeros diabos descartáveis, de baixo nível e de segunda categoria para nos 
confundir. Estes demônios nos apresentam diversos crentes que dizem ser guiados pelo Espírito Santo, mas 
que na verdade, sofrem derrotas em tudo o que fazem, como fruto de sucessivas decisões erradas. 
 
Da mesma forma, o diabo tem tido êxito em confundir os crentes com relação à cura, apresentando a eles 
todos os testemunhos negativos de pessoas que creram em Deus pela cura e não conseguiram recebê-la. 
Expondo-nos a este quadro de derrotas nas vidas de outras pessoas, o inimigo procura depreciar a 
possibilidade de que algum dia possamos ser guiados pelo Espírito. 
 
 
O fato de que o diabo se opõe tão avidamente à liderança do Espírito Santo em nossas vidas deve significar 
alguma coisa. A oposição do diabo demonstra o quão poderosa e perigosa esta liderança divina pode ser! 
 
No que diz respeito à liderança do Espírito Santo, os crentes podem ser divididos em três categorias. A 
primeira categoria inclui aqueles que aprenderam a ser guiados pelo Espírito. Esses crentes vivem suas vidas 
de uma maneira que produz muitas salvações e testemunhos poderosos. 
 
A segunda categoria inclui todos os crentes que foram doutrinados pelo diabo a viverem no âmbito das 
emoções. Essas pessoas nunca aprenderam a operar através do espírito. Conseqüentemente, experimentam 
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não só emoções maravilhosas quando tudo está bem, mas também emoções ruins – tormentos, medos e 
inseguranças que resultam das pressões da vida. Esta é a categoria em que a maioria dos cristãos se insere, 
porque os sentimentos são uma parte vital da constituição de uma pessoa. 
 
Ser guiado pelo testemunho interior ou pela sua imitação diabólica depende de quão suscetível somos à 
pressão e à tentação dos desejos. Por quê? Porque o primeiro método de recebimento de direção tem origem 
em nosso espírito, mas o segundo é a tentativa de Satanás de nos guiar através de nossas emoções, fazendo-
nos pensar que é Deus. 
 
Mas antes de discutirmos mais sobre esta categoria, preciso apresentar a terceira categoria em que muitos 
cristãos também se inserem – NÃO POSSUEM NENHUMA LIDERANÇA DIVINA. 
 
Estes cristãos não acreditam na liderança do Espírito Santo. Aliás, eles não crêem que alguém possa ter um 
relacionamento íntimo com Deus. Sim, Deus existe e, sim, eles irão para o Céu. Mas, de acordo com seu 
ponto de vista religioso, Deus praticamente os abandonou no planeta terra. O caminhar cristão destas pessoas 
consiste em andar corretamente o quanto conseguirem aqui na terra, até que suas vidas acabem e finalmente 
encontrem-se com Jesus. 
 
Mas nós sabemos que isto não está certo. O desejo de nosso Pai Celestial de ter comunhão conosco e nos 
guiar pelo Seu Espírito foi demonstrado não só quando Ele nos salvou, mas também quando nos encheu com 
o Espírito Santo. Então, vejamos como o Espírito Santo pode Se manifestar em nós através do testemunho 
interior. Com isso, aprenderemos algumas maneiras de identificar o que é Deus ou não no que diz respeito à 
liderança e direção. 
 
Primeiramente, vejamos o que Romanos 8:14-16 tem a dizer sobre este assunto: 
 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 
 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas 
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai. 
 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 
 
A maioria de nós quer ser guiada pelo Espírito Santo. Afinal, quando somos capazes de receber direção do 
Espírito Santo, temos, então, ao nosso dispor, o conselho e sabedoria de Deus para tudo o que fizermos! Não 
me refiro apenas a receber a direção Dele para o ministério, mas também a receber liderança e conselho 
necessários para prosperarmos em nosso emprego ou negócios e para cuidarmos de nossas famílias. 
 
Mas para que entendamos como o testemunho interior realmente funciona, precisamos entender para qual 
propósito Deus o criou, a fim de que nos entreguemos a ele. Vamos começar, então, identificando a diferença 
entre o espírito humano e o âmbito das emoções. 
 
O que acontece quando o Espírito Santo testifica ou testemunha em nosso espírito humano? Eu lhe direi o 
seguinte – é uma experiência completamente diferente daquela que sentimos quando nossas emoções estão 
nos guiando! O âmbito emocional da alma pode oscilar do entusiasmo, quando tudo vai bem, à depressão, 
quando tudo vai mal. Por outro lado, o espírito humano se mantém continuamente em um estado firme e 
estável. 
 
Por exemplo, você já tentou, em vão, desistir de Deus? Algo bem no seu interior simplesmente não permitiu 
que isso acontecesse, não importava o quanto você tentasse ou o quão difícil a situação se tornasse. A pressão 
podia parecer insuportável, mas algo em seu interior continuou a clamar, “ABA, PAI” ou “PAPAI, DEUS”. 
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No entanto, isso não significa que as pessoas andam por aí ouvindo as palavras “ABA, PAI” em seus 
espíritos. Algo bem no fundo delas simplesmente se recusa a desistir, mesmo quando a carne está gritando e 
o diabo está lançando toneladas de pura emoção em forma de escravidão e medo. 
 
Então, aqui está a maneira de diferenciar os momentos em que você opera através do seu espírito humano dos 
momentos em que você opera através de suas emoções: A parte dentro de você que se recusa a se render às 
pressões da vida é o seu espírito. A parte dentro de você que às vezes reage negativamente àquelas mesmas 
pressões é o âmbito da alma, emocional. 
 
Olhe o que Romanos 8:16 diz: 
 O próprio Espírito TESTIFICA com O NOSSO ESPÍRITO que somos filhos de Deus. 
 
Este versículo confirma o que eu acabei de dizer: O seu espírito é a parte dentro de você que o Espírito Santo 
fortalece quando as coisas vão mal e você quer desistir. Quando você sente aquela força divina, o seu espírito 
responde ao reconhecer a sua salvação. É isso o que o versículo 15 quer dizer quando fala, ...clamamos: 
Aba, Pai. 
 
A carne, o diabo e o mundo podem nos atacar com condenação, pressionando-nos e forçando-nos a desistir. 
Mas o Espírito Santo combaterá esta pressão com o testemunho constante dentro do nosso espírito de que 
somos filhos de Deus! Ele não só testifica a nossa salvação, mas também testifica se você está tendo 
pensamentos certos ou errados, tomando decisões certas ou erradas, ou crendo em doutrinas certas ou 
erradas. 
Portanto, quanto mais rápido você souber diferenciar o âmbito emocional da alma do estado estável do seu 
espírito, mais rápido você será capaz de ser guiado pelo testemunho interior do Espírito Santo. Provérbios 
20:27 nos ajuda a fazer esta distinção: 
 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. 
 
Deus compara o espírito humano a uma lâmpada porque o nosso espírito é a parte de nós que Ele ilumina ou 
pela qual Ele nos guia e se comunica conosco. E a força mais poderosa presente em seu espírito que 
manifesta esta liderança divina é O TESTEMUNHO INTERIOR. 
 
No entanto, embora o Espírito Santo ilumine o espírito de cada filho de Deus, muitos cristãos ainda caem nas 
ciladas de engano do diabo, ao serem guiados por suas emoções. Ao confundirem a liderança do Espírito 
Santo com as emoções, eles crêem que Deus está guiando-os de um lugar para outro, de uma situação para 
outra. 
 
É por isso que o Espírito santo quer levar-nos além da experiência do novo nascimento. Ele quer desenvolver 
o nosso caráter de maneira que a voz doce e sutil do nosso homem interior seja mais alta que as turbulências 
das pressões e mais forte que as tentações do pecado. 
 
Nesta altura, deixe-me dizer que uma pessoa que ainda não entendeu a importância da oração em línguas está 
em extrema desvantagem quando se trata da liderança do Espírito Santo. 
 
Veja, é naquele lugar de tranqüilidade e quietude, onde as línguas nascem, que o Espírito Santo habita. É lá 
que Ele aguarda silenciosamente que você feche ou abra totalmente a porta para a força transformadora de 
vidas mais incrível que existe. Neste lugar de quietude, o Espírito Santo cria os sons sobrenaturais que saem 
de nossas bocas a fim de estabelecer um forte fundamento sob o nosso caráter. O objetivo Dele é construir 
este fundamento com tamanha firmeza que superará qualquer laço ou turbulência das pressões. 
Independentemente da oposição, Deus nos resgatará de debaixo do fardo, levando-nos para a vitória e 
libertação todas as vezes.  
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Por quê? Porque a oração em línguas fortalece a parte de nós de onde vem a força para resistir o pecado. Ela 
também desenvolve o nosso discernimento para diferenciar o âmbito emocional da alma da operação pacífica 
do testemunho interior. 
 
Imagine o que é procurar por uma única pessoa em meio ao oceano para resgatá-la. A probabilidade de 
encontrá-la antes que ela se afogue é muito pequena. No entanto, quando o resgate é bem sucedido, o 
helicóptero vem do horizonte, avista um pontinho na vastidão das águas e lança um salva-vidas. 
 
Às vezes, VOCÊ pode sentir como se estivesse se afogando nas preocupações desta vida. Esta é a hora de 
começar a orar em línguas, pois esta é uma das maneiras importantes pelas quais o Espírito Santo lança a 
você um salva-vidas. 
Quando nasci de novo, fiquei muito entusiasmado com a possibilidade de ser guiado pelo Espírito Santo. 
Como a maioria das pessoas, o meu conceito sobre a liderança do Espírito era que Ele me guiaria de um lugar 
ao outro ou até mesmo da pobreza para a riqueza. No entanto, mais tarde, eu descobri, assim como muitos 
antes de mim, que é quase impossível para o Espírito Santo guiar um crente desta maneira enquanto o diabo 
conseguir encontrar acesso em sua vida através do DOMÍNIO das emoções sobre o testemunho interior. 
 
Porém, milhares de cristãos vivem uma vida inteira em um carrossel de emoções, eles correm de um lugar 
para o outro, afirmando que Deus os enviou, mas tudo o que fazem é causar confusão, porque eles mesmos 
estão confusos. Eles profetizam, dando direção para a vida de outras pessoas, embora suas próprias vidas 
estejam em confusão. 
 
Estes cristãos não entendem que não seria bom Deus os mandar a um lugar enquanto o diabo puder ter poder 
sobre eles quando chegarem lá. Por que Deus enviaria uma pessoa a um lugar se ela não está pronta para 
agüentar a pressão ou tentações que terá que enfrentar? Ou por que Deus libertaria continuamente uma 
pessoa de suas dívidas se sabe que seus medos e dúvidas irão sempre trazê-la de volta à mesma situação? 
 
É por isso que o interesse principal de Deus é nos colocar em uma jornada a partir da experiência do novo 
nascimento para um lugar de desenvolvimento de caráter, onde nossas decisões, direção e perspectiva, com 
relação a todas as situações, são afetadas unicamente pela Palavra Dele. Mas nunca encontraremos uma 
estrada nesta jornada para a vitória que não nos leve através daquilo que é mais poderoso do que nossas 
emoções – a operação pacífica do homem interior. 
 
Isto nos traz à operação do espírito do homem, da alma e corpo e a um estudo sobre a origem das emoções. 
Vamos começar pela criação do primeiro homem, Adão: 
 Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de 
vida, e o homem passou a ser alma vivente.   Gênesis 2:7 
 
Quando Deus criou Adão, Ele formou o corpo de Adão com algo que já existia – o pó da terra. Mas no 
momento da criação do espírito humano de Adão, Deus buscou dentro do Seu próprio ser e literalmente 
trouxe à existência o espírito humano. Quando Deus colocou o espírito dentro do corpo de Adão, o espírito 
ativou seus sinais vitais e o homem se tornou alma vivente. 
 
A criação do corpo humano foi um dos feitos mais incríveis de Deus. O corpo do homem foi uma vestimenta 
física perfeita que fluiu em harmonia absoluta com as leis da física que governam o universo todo. Este corpo 
físico deu a Adão, um ser espiritual, a capacidade de coexistir em dois níveis da criação – um Reino natural e 
espiritual de Deus – assim como uma roupa de astronauta permite a uma pessoa andar tanto no espaço como 
na terra. 
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Não existe nada como o corpo humano em toda criação de Deus. Ele foi designado para alojar o espírito de 
Adão em todo aspecto. Suas mãos espirituais encaixaram dedo com dedo em suas mãos naturais, seus olhos 
espirituais se encaixaram em seus olhos naturais e seus ouvidos espirituais em seus ouvidos naturais. Aliás, 
Deus fez o corpo humano para incluir a operação do homem interior tão perfeitamente que se puséssemos um 
ao lado do outro poderíamos vê-los quase idênticos. 
 
Muitos de nós não temos dificuldade de entender que Deus criou o corpo natural do homem para alojar seu 
corpo espiritual. Mas falhamos em entender uma verdade semelhante com respeito à alma do homem. Veja, 
quando Deus criou o espírito do homem, Ele colocou lá dentro certas forças como o amor, paz e alegria. 
Estas forças compõem a natureza do homem interior. 
 
Então, exatamente do mesmo jeito que Deus criou as mãos físicas do homem para serem receptáculos das 
mãos espirituais, Ele criou uma alma física para agir como um receptáculo das forças do amor, alegria e paz. 
Assim, quando Deus colocou o espírito de Adão dentro de seu corpo físico, a mão espiritual se encaixou 
como uma luva dentro do seu correspondente, a mão física; o pé espiritual dentro do seu correspondente, o pé 
físico; e a alma espiritual se encaixou com SEU correspondente, a alma física.  
 
Qual é a diferença entre a alma espiritual e a alma física? Simplesmente o seguinte: 
 

1. A alma espiritual tem a FORÇA DO AMOR. 
2. A alma física tem a EMOÇÃO DO AMOR. 

 
Portanto, da mesma maneira que a sua mão física foi criada para servir como um receptáculo para a sua mão 
espiritual, as emoções físicas da alma foram criadas para servirem como receptáculos para as forças 
espirituais do homem interior. 
 
Quando um animal de estimação como um cão ou gato morre, seu dono sente muito a sua falta. Um animal 
domesticado pode ser tão carinhoso e amigável que podemos até confundir suas emoções da alma física com 
a operação de uma alma espiritual. No entanto, quando um animal morre, sua alma física perece com ele. 
 
Contudo, quando uma pessoa morre, o homem interior é desconectado do seu homem exterior e ele 
simplesmente sai do seu corpo. Da mesma forma, a alma espiritual, que é constituída das forças do amor, 
alegria e paz, também é desconectada da alma física, que é constituída das emoções do amor, alegria e paz. 
 
É claro que não foi assim que Deus planejou tudo. A morte espiritual não existia no Jardim do Éden. Através 
de uma única operação de espírito, alma e corpo, as forças espirituais do amor, alegria e paz foram criadas 
divinamente para afetar todo o ser de Adão, incluindo seu corpo físico, através do âmbito emocional da alma. 
 
Porém, quando Adão caiu da graça de Deus e morreu espiritualmente, ele recebeu a natureza do pecado em 
seu espírito. Daquele momento em diante, o espírito do homem passou a ser capaz de cometer atos 
pecaminosos como o ódio, assassinato e mentiras e, inclusive, a natureza do pecado atingiu os cromossomos 
do homem FÍSICO. Isto quebrou o ciclo de auto-renovação eterna do corpo de Adão, fazendo com que ele 
morresse cerca de novecentos e trinta anos depois. 
Então, Jesus veio para redimir a humanidade. Através do novo nascimento, a natureza de Deus foi 
disponibilizada a nós, recebida quando nascemos de novo. Por causa desta nova natureza, nosso homem 
interior deixou de ter a capacidade de oscilar entre o amor e o ódio, a verdade e a mentira, a paz e o 
assassinato. Mais uma vez, o espírito humano permanece constante nas forças espirituais do amor, paz e 
alegria. 
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Mas, ainda existe um problema. A alma espiritual, com suas forças de amor, paz e alegria, precisa operar 
através da alma física. E, a alma física do homem ainda tem a capacidade de oscilar entre a emoção do amor 
e a emoção do ódio, porque ela ainda tem a morte operando em si mesma, herdada do primeiro homem, Adão 
– e continuará a ter esta capacidade até o dia em que for glorificada. 
 
É no âmbito emocional da alma que o diabo constrói fortalezas. É por esta razão que nossas emoções oscilam 
de um lado para o outro quando as preocupações desta vida e o tormento do medo tentam nos dominar no 
âmbito emocional. Mas independentemente de tudo isto, o homem espiritual permanecerá constante, como se 
dissesse, “Você pode oscilar o quanto quiser entre o ódio e o amor, mas eu não sairei daqui!”. 
 
Posso lhe assegurar que quando você atingir este lugar no seu caminhar espiritual onde as suas emoções não 
são controladas pelos entusiasmos e depressões da alma, e sim, pelas forças constantes e estáveis do seu 
espírito, você começará a experimentar uma vida completamente diferente. Então, aqui está a chave – VOCÊ 
PRECISA APRENDER A ULTRAPASSAR A ALMA E ABRIR UM CANAL DIRETO PARA O 
HOMEM ESPIRITUAL. 
 
Primeira Coríntios 14:14 diz, Porque, se eu orar em outra língua, O MEU ESPÍRITO ORA DE FATO. 
Embora o Criador das línguas seja o Espírito Santo, o seu homem espiritual está orando. O Espírito Santo 
está verdadeiramente criando a linguagem sobrenatural das línguas na medida em que você a pronuncia. 
Portanto, a sua oração não é de maneira alguma influenciada pelos entusiasmos ou depressões emocionais da 
alma, pelos quais você talvez esteja passando no momento. 
 
Quando uma pessoa começa o processo de transformação do seu fundamento, passando a não operar mais no 
âmbito emocional, e sim, no âmbito espiritual, as emoções dela podem gritar tanto em princípio que sufocam 
aquele lugar de quietude onde o espírito opera. Aliás, a operação do homem interior pode parecer muito fraca 
comparada à operação da alma quando ela está rugindo com emoções. 
 
Mas quando um homem lança um salva-vidas ao seu homem interior por orar em línguas, ele se edifica 
porque permite que o Espírito Santo cultive as forças espirituais residentes em sua nova natureza. Estas 
forças de amor, paz e alegria crescerão e se desenvolverão até que seja fácil para este homem perceber a 
diferença entre a força do amor e a emoção do amor, a força da paz e a emoção circunstancial de bem-estar, 
ou a força da alegria e a emoção circunstancial da felicidade. 
 
Irmão, você pode lançar um salva-vidas ao seu homem interior. Você PODE aprender a ser guiado pelo 
Espírito Santo e operar através do seu espírito por todos os dias da sua vida. Você pode atingir o lugar no seu 
caminhar espiritual onde as suas emoções estão sujeitas a VOCÊ em vez de você estar sujeito a elas. 
Somente então, a sua vida será rica e plena. Somente então, os gigantes das emoções que dominavam a sua 
vida não terão mais controle sobre você através do medo, e Deus poderá guiá-lo rumo à vitória. 
 
Portanto, saia do âmbito emocional da alma e entregue-se ao testemunho interior que reside naquele lugar 
tranqüilo e silencioso do seu próprio espírito. Então, prepare-se para POSSUIR A SUA TERRA! 
 

Seu amigo e colaborador, 
 

DAVE ROBERSON 
 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
Meados de Maio até Fim de Maio, 2006 
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17 de Maio de 2006 
 
O dia está próximo, muito próximo, em que a Minha Presença, apenas a Minha Presença, será o catalisador 
sobre o qual os milagres se manifestarão. E o que é gerado no Espírito não pode ser apagado, pois Eu tenho 
um plano, diz o Senhor, e você tem andado neste plano por mais tempo do que imagina, e uma nova porta, 
uma nova porta está diante de você agora. Esta porta não está trancada, ela está aberta. Poucos entraram neste 
lugar, principalmente devido à falta de conhecimento, principalmente pela falta de conhecimento. 
 
Sim, os tesouros deste lugar, quando você contemplar os tesouros deste lugar, tudo o que você já viu com 
seus olhos naturais parecerá muito insignificante e nada do âmbito natural poderá satisfazer você novamente. 
 
O fundamento precisava ser extenso, o fundamento precisava ser profundo e o fundamento precisava ser 
forte, pois é diante desta porta que o inferno se reúne porque, de maneira alguma, alguém pode passar através 
dela. Mas o fundamento foi estabelecido e Eu encontrei coragem aqui. Eu encontro coragem neste lugar, diz 
o Senhor, e uma fome que não pode ser saciada, exceto com o que Eu tenho de melhor. Fortifique-se neste 
fundamento e entre neste próximo lugar comigo. Logo seus olhos verão o que você deseja. Seja abençoado; 
você é muito amado, diz o Espírito da Graça. Você é muito amado, diz o Espírito da Graça. 
 
A Minha graça pode ser transferida e Eu a tenho dado a você, mas ainda assim, mesmo com a Minha ajuda, 
diz o Senhor, a sua vontade e as suas decisões são o fator decisivo na distância da sua caminhada. Eu tenho 
capacitado você continuamente e Eu continuarei a fazer isso. Mas saiba que as suas decisões determinam o 
quão longe você irá. Eu o fortalecerei. Eu já o fortaleci, estou o fortalecendo e o fortalecerei para que você 
atinja o que a sua vontade determinou. Você ainda precisa entender esta Verdade. 
 
Aquele que é Santo é limitado? Aquele que não tem limites pode ser limitado? Nesta dispensação, Eu preciso 
da sua fé. A fé vem pela Minha Palavra, mas a fé efetiva vem da sua vontade. Eu tenho todo o poder, Eu 
tenho toda a capacidade e nada é impossível, mas ouça atentamente as palavras do Meu Filho: Todas as 
coisas são possíveis porque Eu posso fazer todas as coisas. Todas as cosias são possíveis para aquele que crê. 
 
Eu sou limitado? Você crê no quê? Passe um tempo com o Meu Espírito e Ele o levará de onde você está 
para onde Eu estou. Você verá através da Minha perspectiva e este é o lugar chamado “Feito”. 
 
Pela graça que você sente nas linhas de oração, você pode notar quando uma transferência é feita do Meu 
Espírito para o seu; você pode notar. E muitos de vocês já se perguntaram, “Sim, mas no dia seguinte, onde 
está aquela mesma graça?”, Eu estou dizendo a você agora, LEMBRE-SE DESTE DIA: A graça que você 
sentiu na linha, você sentirá em seu emprego, em sua casa. Você dirá, “De onde veio esta força? Alguém está 
comigo. Alguém está me ajudando. Alguém está me ajudando a ver as coisas através de uma nova 
perspectiva pela qual eu nunca havia visto antes”. Isto tudo faz parte deste novo lugar no qual você está 
prestes a entrar, e Eu ainda assim, dependerei das suas decisões. Mas saiba que estou fortalecendo você além 
da linha de oração. Estou fortalecendo você em seu caminhar e você perceberá a diferença. 
 
Isto acontecerá de diversas maneiras, será diferente para cada um. Para alguns, isto se manifestará com “Pare 
com isso”, para outros será “Ore agora”. Em alguns momentos será “Alimente o seu espírito com a Minha 
Palavra”; para outros será “Este é o momento para ficar na Minha Presença; este é o momento para adorar”; 
para outros será “Leve comida para este endereço agora”. 
 
Você pediu. Você pediu. Você achou que Eu não ouvi? Lembre-se deste dia; lembre-se. Você olhará para 
trás e dirá: Algo mudou. 
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Você não deixou a Minha graça na igreja quando voltou para casa, embora tenha parecido que sim. Na 
manhã seguinte, você pode ter pensado, “Tomei um bom gole de água ontem à noite. Queria tomar mais um 
agora”. Agora a Fonte brotará em seu interior o dia todo. Você beberá dela continuamente, se você decidir 
fazer isso, pois Eu farei com que você fique atento a este fluir da Fonte. Eu farei com que você fique atento à 
Fonte e você poderá beber. Eu também trarei os Rios do Espírito Santo. Muitos de vocês têm prosseguido 
cada vez mais adiante no Curso do Espírito Santo. Como o profeta disse, para alguns as águas atingiram os 
tornozelos; para outros, a cintura. Mas alguns de vocês têm ansiado por nadar nestas águas, onde o Rio o 
carrega e você não vai para onde quer, mas o Rio o leva para onde Eu quero. 
 
Agora Eu vejo águas para nadar, diz o Senhor. Solte os seus pés do fundo. A decisão é sua. Para alguns de 
vocês, só falta um passo e você não terá mais o controle, você dirá, “A Sua Vida em mim, isso é o que eu 
quero. Leve-me para onde Você quiser”. Apenas mais um passo para muitos de vocês. 
 
21 de Maio de 2006 
 
Em cada área, é o meu desejo, diz o Senhor, que você cresça nas coisas espirituais, cresça em cada área que 
Eu o chamei para o amadurecimento e para andar em poder. Na medida em que a sua comunhão Comigo 
aumenta, o Meu poder, a Minha direção, propósito e plano para você aumentarão. Portanto, regozije-se, 
esqueça do que ficou para trás, prossiga para o alvo pelo prêmio da vocação celestial que Eu tenho para você 
em Cristo Jesus. 
 
Às vezes Eu esperei séculos para falar certas coisas que ouvidos não ouviram, e às vezes, gerações. Mas 
saiba que quando esta geração chegar ao seu fim e uma nova começar, Eu serei capaz de dizer coisas que não 
pude dizer nesta geração. Portanto, o que Eu direi precederá o que farei, pois farei coisas que não foram 
feitas em muitas gerações. Certamente, muitos de vocês que estão aqui verão a Minha Mão descoberta de 
uma maneira inédita. Portanto, regozije-se e saiba que você é parte de um plano que Eu tenho preparado há 
muito tempo. Você que tem ouvidos para ouvir, continue a ouvir, pois Eu estou preparando o Meu plano 
neste lugar e, de fato, todas as coisas estão se tornando possíveis para aquele que crê. 
 
A Minha palavra falada e escrita se manifestará e a Minha adoração, para aqueles que se comunicam em 
Mim com a adoração. Isso atingirá um nível jamais visto. Portanto, seja forte, pois as coisas que você ouvirá 
e entenderá farão com que o lento ande mais devagar e o rápido, mais rápido, porque as coisas incríveis que 
Eu direi e farei causará divisão nas tradições e religião, pois eles também verão a verdade. Ouça e saiba que 
uma grande colheita da terra está próxima. Eu preciso daqueles que estarão à Minha disposição para falar as 
verdades que Eu lhes dei, para que Eu possa acompanhá-los e operar nesta terra de acordo com a Minha 
vontade, diz o Senhor. 
 
É do Meu agrado que você ouça a verdade. Esta verdade está atingindo um nível na sua vida em que você 
falará a verdade; e é através disto que Eu farei as coisas poderosas na terra. 
 
Aquele que é edificado orando na Minha língua não só se prepara para a mortificação da carne, mas também 
recebe um entendimento do lugar ao qual Eu estou exaltando-o. Você entenderá Meus mistérios e operará na 
Minha autoridade cada vez que Eu o graduar de glória em glória, e então, você entenderá o âmbito em que 
está prestes a operar. 
 
Nenhuma destas coisas são suas ou através de você; elas são Minhas e através de Mim; portanto, nada disto 
pode ser merecido. Mas para o coração que está disposto a mudar com o Meu mover, Eu posso conceder 
graça, diz o Senhor, e poupar muito do seu precioso tempo, porque existem aqueles que operam nestas 
unções. 
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Muitos de vocês estão nos cruzamentos da direção, pois o diabo se posiciona nestes cruzamentos. Quando ele 
percebe a mudança que ele já viu tantas vezes, ele tenta pressionar você a correr adiante. Mas saiba que a sua 
vida é muito mais importante para mim que uma explosão emocional ou seus caprichos, pois a Minha direção 
crescerá de maneira sólida e constante. A sua vida tem grande valor para Mim, diz o Senhor, e Eu voltarei 
sem cessar para arrebanhar você novamente no caminho certo. 
 
24 de Maio de 2006 
  
Eu simplificarei o Evangelho nestes últimos dias. Eu o simplificarei tanto que as crianças poderão operar na 
Minha unção com maior prontidão que os adultos, pois elas têm uma mente que recebe e não se confunde 
com trivialidades. 
 
28 de Maio de 2006 
 
(Durante a oração para a caixa de pedidos) 
 
Com fé em seus corações, venham, venham até Mim e vejam, diz o Senhor, Eu não farei o que Eu disse? O 
Meu desejo é lhes dar as chaves do Reino. 
 
Agora venham juntos, venham juntos e concordem que tudo o que vocês disseram acontecerá. 
 
É o Meu desejo e do Meu agrado que as partes escuras da terra dêem lugar à operação do Meu Reino, onde a 
Minha glória prossegue de glória em glória e atmosferas são criadas em lugares onde Eu posso fazer as 
Minhas melhores obras, diz o Senhor. Estou recebendo muito prazer. O seu progresso Me agrada. 
 
O que Eu digo para um, Eu digo para todos: Você está próximo o suficiente para tocar isto.Você se levantou 
e veio até a linha [de oração], então entregue-se e deixe-Me operar na graça que provi para você, diz o 
Senhor, para que você seja curado. É um prazer para Mim curar todos vocês; portanto, entregue-se a Mim, 
para que Eu possa fazer isto, diz o Senhor. 
 
Comentários – Ele está se aproximando de muitos de vocês com a graça que diz, “Deixe-Me fazer isto”. Que 
isto seja uma confirmação. 
 
Deixe-Me cumprir isto em você, pois muitos de vocês estão se aproximando, e Eu estou me aproximando. Se 
você deixar que Eu faça isso em você, você tomará um passo a mais em algo maior e porque Eu fiz isso, você 
será capaz de crer neste algo. 
 
O que Eu digo para um, Eu digo para todos: Estou Me aproximando para curá-lo, mas a sua cura tem tudo a 
ver com o próximo passo que você está dando para Mim, pois a confiança estará lá e a distância entre nós 
será desfeita, Eu serei capaz de trazê-lo para frente com a Minha graça. Portanto, aproxime-se agora mesmo, 
pois o que Eu digo para um, Eu digo para todos. Então, aproxime-se, agora, diz o Senhor. 
 
Muitos de vocês desejam andar onde Eu quero que vocês andem, mas quando se aproximaram, disseram, 
“Oh, isso é difícil. Isto é difícil”, porque o inimigo levantou seus enganos e fortalezas, usando emoções e 
raciocínios, trazendo cansaço até que você parasse. Eu tenho graça para isso, pois muitos de vocês desejam 
andar em mais amor e você tem se desapontado consigo mesmo. 
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Ouça as instruções que Eu tenho lhe dado, pelo espírito da profecia, diz o Senhor, pois até mesmo agora a 
Minha graça está presente. E você que está decepcionado, que já passou por muitas tentativas, saiba que você 
pensará que Eu estou fazendo algo novo, mas na realidade Eu estou fortalecendo algo que já existe. 
 
Portanto, o que Eu faço por um, Eu faço por todos, pois estou buscando este momento. Então, em obediência, 
se Eu despertei seu coração, levante suas mãos agora e Eu ministrarei esta graça a você, diz o Senhor, e você 
não será mais detido. 
 
 
 
 


