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Querido amigo, 
 
 Quando olhamos para a história de nosso mundo, mesmo antes do dilúvio de Noé, tentamos imaginar como a vida 
deve ter sido, mas para Deus dizer o que está escrito em Gênesis 6:5,6, as coisas deviam estar muito ruins: 

Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de 
seu coração era má continuamente. 

Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 
Isso parece horrível. Ninguém imaginaria que pudesse ficar pior. Mas inúmeras vezes em nossa própria história, 

vimos se levantarem ditadores que não conseguiam satisfazer sua ambição apenas por dominar uma nação – eles queriam 
dominar o mundo todo, e milhões de pessoas morreram. No entanto, ao ler o que Jesus falou sobre o fim dos tempos e quão 
ruim ele seria, qualquer um se perguntaria, Pior que nos dias de Noé? Pior que nos dias de Hitler? E embora muitos crentes não 
consigam imaginar tudo isso, eles ainda se surpreendem ao verem que as palavras de Jesus estão se tornando realidade em 
nossa geração. 

Jesus nos alertou em Mateus 24:21-24: 
Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, 

nem jamais haverá. 
E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão 

abreviados aqueles dias. 
Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; 
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se 

possível fora, enganariam até os escolhidos. 
Então mesmo se pensarmos que os dias no mundo primitivo foram horríveis, o fim dos tempos será pior. 
Jesus nos advertiu quando disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria (v.22). “Salvo” não 

se refere a ser ou não nascido de novo. Jesus estava falando sobre a raça humana e nossa capacidade de matarmos e 
destruirmos uns aos outros por causa da natureza de pecado. Some isto às crescentes ameaças de armas de destruição em 
massa e você terá uma fórmula para o desastre. Há apenas dois tipos de pessoas neste planeta: a família de Deus e a família do 
homem. Ou seja, as pessoas que nasceram de novo e as que não nasceram de novo. Ou você pertence a uma, ou à outra; não 
existe um meio termo. Existe apenas uma forma de se tornar parte da família de Deus, e é através de Jesus, que declarou, Eu 
sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. (João 14:6) 

Em Mateus 24:22, quando Jesus disse, que por causa dos escolhidos aqueles dias seriam abreviados, os “escolhidos” a 
que Ele se referiu era eu e você, como membros da família de Deus. Mas quanto à família do homem, a natureza de pecado 
está presente desde a época de Adão e nada mudou. Os tempos mudaram, mas não a natureza de pecado, e se você não 
nasceu de novo, isso é o que você tem, uma natureza de pecado. 

Quando Daniel profetizou sobre o fim dos tempos, Deus disse a ele: 
Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos correrão de uma parte para 

outra, e a ciência se multiplicará. (Daniel 12:4) 
Quando Deus disse que muitos correrão de uma parte para outra, Ele estava falando sobre os avanços incríveis que 

aconteceram nas viagens durante o último século. Pense nisso: posso ir a qualquer lugar no mundo e voltar dentro de uma 
semana. 

Não só o conhecimento aumentou quanto as viagens, mas a tecnologia relacionada a armas também. Então, quando 
Jesus disse, “Se aqueles dias não forem abreviados, por causa dos escolhidos, ninguém será salvo”, Ele estava dizendo que o 
mesmo tipo de ditadores  – que, embriagados pelo poder, sacrificaram seus exércitos sem nenhum respeito à vida humana – 
que apareceram no passado será o tipo de ditadores que, com o mesmo desrespeito à vida humana, apertarão os “botões” da 
destruição em massa. Só que desta vez, a natureza de pecado já desenvolveu brinquedos maiores e melhores para matar. 
Daniel profetizou que o conhecimento aumentaria, e aumentou mesmo! 

Não é interessante o que Jesus disse em Mateus 24:24, quando nos alertou sobre os cristãos falsos que se levantariam? 
Homens dizendo que são Jesus Cristo? Por causa da mídia estamos nos tornando cada vez mais conscientes destas coisas. 

Agora mesmo, existe um homem na Flórida que diz ser Jesus Cristo; ele dirige uma Mercedes e aparece em programas 
de televisão. Outras três vezes na minha vida conheci homens que disseram a mesma coisa! Não é novidade. Por volta de 
1890, foi Alexander Dowie que desafiou o impostor de sua época. O nome do impostor era Jacob Schweinfurth e ele dizia ser 
Jesus Cristo, o Messias. 

E você sabia que outro messias foi recentemente descoberto no estado do Novo México? Ele foi supostamente 
visitado por Deus em 2000 e Ele lhe disse que era Jesus Cristo, o Messias. Não é surpresa que Jesus tenha dito em Mateus 
24:26,27: Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto; não saiais; ou: Eis que ele está no interior da casa; 
não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a 
vinda do filho do homem. Não tem por que procurar por um homem entre nós que seja o Messias; não vamos encontrá-lo 
aqui. Quando Jesus voltar, vamos saber. Não olharemos para frente, olharemos para o alto. 
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Jesus disse em Mateus 24:27, Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim 
será também a vinda do filho do homem. Por enquanto, estas pessoas que se autodenominam Messias estão em falta com 
os sinais e maravilhas. Contudo, elas parecem ter mais sucesso influenciando as pessoas a seguirem-nas, como se elas 
estivessem sendo induzidas a um estado hipnótico de submissão, sem questionar nada. 

Agora, são os falsos profetas mencionados no versículo 24 que parecem estar liderando os sinais e maravilhas. Isso vai 
mudar um tanto quando nos aproximarmos mais do fim, mas por enquanto as massas estão com dificuldade de crer que um 
homem vivendo entre nós neste planeta seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, e também, Deidade. É muito mais fácil ser 
enganado por um falso profeta, pois sabemos que o ofício de profeta pode ser exercido por um mero homem. 

Graças a Deus pelos apóstolos e profetas de verdade e pelos sinais e maravilhas de verdade nos quais eles operam. 
Mas isso não quer dizer que não haja falsos profetas também, nem que eles não manifestem sinais e maravilhas sobrenaturais. 

Note que Jesus não disse “sinais e maravilhas” quando falou sobre os feitos dos falsos profetas, Ele disse, 
GRANDES sinais e prodígios (Mateus 24:24). 

Quando o diabo encontra um provável candidato, alguém com fome de Deus e do sobrenatural, você acha que ele se 
aproxima desta pessoa como diabo? Quando eu digo “diabo”, estou me referindo a Satanás e a seus exércitos de anjos 
decaídos. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo; ELE NÃO É ONIPRESENTE. Satanás e sua 
legião se apresentarão como anjos de luz. Sabemos disto porque Segunda Coríntios 11:14,15 diz: 

E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 
Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça; o fim dos quais será 

conforme as suas obras. 
“Você quer dizer que o diabo pode se aproximar de um crente como um anjo de luz e, através de sinais e maravilhas, 

convencê-lo de que ele é um anjo de Deus?” 
Sim, ele pode. Mas esta é somente a primeira parte do plano dele. Se tudo der certo, ele trabalhará sistematicamente 

em um provável candidato e em todos os que este candidato está afetando. Principalmente com o ofício de profeta, o diabo 
vai trabalhar até fazer com que o profeta acredite no que ele quiser que acredite e quanto mais seguidores tiver, mais eficiente 
ele se tornará. 

Você acha que o diabo desenvolveu a Era das Trevas em uma geração? Não! A paixão do diabo é dirigida pelo seu 
ódio por Deus. Por causa disto, ele trabalhará em todas as gerações até que não haja mais a experiência do novo nascimento 
na teologia – apenas religião! 

No entanto, não pense por um momento sequer que não teremos um avivamento verdadeiro. Alguns de nós 
receberemos um derramamento do Espírito Santo acompanhado por um avivamento de doutrina e verdade, integridade 
mental e sanidade. Será um avivamento tão poderoso e são que até mesmo os Einsteins do mundo terão que dizer, “o seu 
Deus é Deus”, como no livro de Atos. 

Mas até virmos o verdadeiro avivamento, vamos dar uma olhada no avivamento de sensacionalismo, o tipo de 
avivamento que um falso profeta pode ter. Embora um ministro seja sincero, ele ainda pode acabar sendo enganado em algum 
momento. Não é uma surpresa que isso aconteça, já que Satanás é tão bom no que faz que conseguiu persuadir um terço dos 
anjos a segui-lo. Então, como eu disse antes, quando entrarmos nestes últimos dias, Jesus nos disse que esse tipo de coisa 
aumentaria. Portanto, vamos arrancar a pele de cordeiro do diabo e descobrir de onde vem todo o seu poder. 

Quando Moisés teve seu confronto final com Faraó, disse a ele que havia sido enviado pelo Deus dos Hebreus para 
dizer, “deixe Meu povo ir” (Êxodo 5:1). Vou fazer uma paráfrase do que aconteceu durante este confronto. Faraó disse, “Eu 
não sei quem é o seu Deus e não vou deixar Israel ir” (Êxodo 5:2). Quando Moisés e Arão voltaram à corte de Faraó, ele 
exigiu, “Se o Deus de Isrel é Deus, mostre-me um milagre”. 

Então, Moisés virou-se para Arão e disse, “Pegue sua vara e jogue-a diante de Faraó e seus servos”. E quando Arão 
fez isto, a vara se tornou uma serpente. Em seguida, Faraó chamou seus sábios e feiticeiros e aqueles mágicos fizeram a 
mesma coisa; todos jogaram suas varas e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. (Ex. 7:9-12) 

“Espere aí! Você quer dizer que, através da feitiçaria, aqueles mágicos literalmente transformaram madeira em carne 
de uma serpente viva?” 

Sim, mas o poder por trás deles veio dos anjos das trevas que se passam por anjos de Deus. Estes anjos das trevas são 
uma classe de diabos encarregados dos sinais e maravilhas em todos os ídolos e religiões falsas, aproveitando toda a 
oportunidade para roubar, matar e destruir. E eles são o poder por trás dos falsos profetas que Jesus disse que viriam nos 
últimos dias, manifestando grandes sinais e maravilhas. 

Então, a pergunta é a seguinte: Como o diabo faz estes milagres, principalmente aqueles na corte de Faraó, quando 
transformou a madeira de uma vara na carne de uma serpente? E se Deus não fez isso (e sabemos que ELE NÃO FEZ), 
então de onde o diabo tirou poder para fazer algo daquela forma? Acompanhe-me com atenção enquanto desmascaramos o 
diabo, mostrando quem ele realmente é: apenas um feiticeiro glorificado. 

Em primeiro lugar, Satanás é uma criatura, não um criador. Existe apenas um Criador: Deus. Uma criatura não pode 
ser um criador; Satanás não pode criar nada. Ele pode apenas manipular o que já existe. Por exemplo, posso pegar uma árvore, 
que é feita de madeira, serrar seus galhos, pegar as tábuas e fazer uma mesa de piquenique. Eu não criei a mesa de piquenique, 
apenas manipulei a matéria. Não formei as partículas subatômicas que formaram os átomos, que formaram as moléculas, que 
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formaram os componentes que se tornaram madeira. Eu simplesmente peguei a madeira que já existia e mudei sua forma. É 
neste nível que posso operar. 

Um profissional que conhece tudo sobre a matéria, seus “comos” e “por quês”, pode pegar átomos que já existem e 
mudar sua estrutura atômica ou uni-los a outros átomos para “criar”, mas até mesmo os cientistas mais instruídos não podem 
fazer algo a partir do nada; eles precisam ter um material com o qual trabalhar! E Satanás também. 

Você precisa entender que Satanás era um querubim, que é a mesma classificação dos anjos que guardavam a Árvore 
da Vida no Jardim do Éden após a queda do homem. Deus profetizou através de Ezequiel, dizendo, Tu eras querubim 
ungido para proteger... (Ezequiel 28:14). 

Estes anjos, querubins, que guardavam a Árvore da Vida, não estavam apenas impedindo o acesso de dois pequenos, 
frágeis e fracos seres humanos – Adão e Eva. Não, eles estavam guardando-a contra Lúcifer, pois ele procurava selar a 
maldição eterna de Adão e Eva ao levá-los a participarem da Árvore da Vida, amaldiçoando-os a uma eternidade em um 
estado decaído sem esperança de redenção. 

Note como este versículo em Gênesis termina em direção à eternidade com uma conseqüência quase inimaginável: 
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. 

Ora, não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. 
E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante 

que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. 
Deus teve que parar Satanás naquele momento. Ele teve que detê-lo até que Jesus viesse para prover-nos uma saída 

do pecado – morrendo por nós – a fim de que um dia pudéssemos comer livremente da Árvore da Vida. Aqueles querubins 
estavam guardando a Árvore da Vida contra o mesmo poder, a mesma classe de anjos à qual eles pertenciam. E, mais uma 
vez, em algum momento Lúcifer chegou a ser um poderoso querubim! 

Quando Jesus falou sobre o diabo em João 8:44, Ele o chamou de mentiroso e homicida desde o princípio. Mas Ele 
não estava falando sobre o princípio de Lúcifer, Ele estava falando sobre o nosso. No princípio de Lúcifer, ele era perfeito em 
seus caminhos, como Ezequiel 28:15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em 
ti se achou iniqüidade. Não sabemos há quanto tempo Lúcifer caiu – pode ter sido milhares e até milhões de anos. Apenas 
sabemos que ele já havia caído quando o nosso gênesis aconteceu. 

É claro que esta classe de anjos foi criada há muito tempo, e parte do seu propósito era servir a nossa criação. Estes 
anjos estavam presentes quando Jesus criou as primeiras unidades básicas de matéria. Então, Lúcifer estava presente quando 
Jesus fez os mundos e estava lá quando Jesus veio atrás de nós. 

Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem 
fez também o mundo. 

Hebreus 1:2 
Estes anjos querubins estavam presentes quando Jesus trouxe à existência as primeiras partículas de matéria que se 

tornaram material básico, formando a substância de mundos inteiros. Eles estavam lá, inclusive, quando o primeiro átomo 
apareceu. Em outras palavras, eles entendem que a nossa criação consiste de um nível atômico e molecular. 

Já que os anjos são espíritos, eles têm um tipo de corpo espiritual sobre o qual as nossas leis naturais não têm efeito, 
no entanto, ao mesmo tempo, as nossas leis parecem ser sujeitas a eles. Eles são imunes à gravidade: eles podem estar em 
nosso planeta e falar conosco, mas podem voar. Eles podem passar através de paredes, mas conseguem ficar sobre o chão. 
Também podem aparecer para nós como um estranho (ou seja, podemos conversar com eles sem saber que são anjos), comer 
nossa comida e depois desaparecer. 

Da mesma forma, estes anjos podem mover a matéria, dando a entender que fazem milagres, como fizeram naquele 
episódio na corte de Faraó, quando os feiticeiros transformaram varas em cobras. Sim, eu sei como manipular a matéria para 
fazer uma mesa de piquenique a partir de uma árvore que estava aqui, mas eles conseguem reorganizar as partículas que 
formam uma árvore! É neste nível que estes querubins conseguem operar. 

E o que acontece com o sensacionalismo do “pó de ouro” e jóias que caem do céu? Isto é feito pela mesma classe de 
diabos qu estavam na corte de Faraó realizando sinais e maravilhas, só que, daquela vez, se passando por anjos de luz. 

E o que você acha que o diabo pretende quando pega uma pessoa na imagem de Deus e a faz correr latindo como um 
cachorro ou cacarejando como uma galinha, ou fazendo com que os anciãos da igreja rujam como leões? O diabo adora 
depreciar as pessoas, reduzindo-as a agir como animais. 

E aquela idéia de que o Espírito Santo sacode as pessoas com violência? Isso é uma imagem da sanidade de Deus ou 
Ele realmente faz isso? Será que o infinito, onisciente e sábio Deus, Aquele que é o epítome de toda a integridade mental e 
sanidade agiria mesmo assim? 

Primeira Coríntios 14:23 descreve uma situação sobre uma igreja inteira que se reúne para orar em línguas em voz alta, 
todos de uma vez, sem um intérprete. Paulo disse que isto estaria fora de ordem e os indoutos e descrentes presentes na 
congregação pensariam que a igreja estava louca. Se as pessoas considerariam isso “loucura”, o que elas achariam se vissem 
uma igreja sendo visitada por um anjo que joga pó de ouro na multidão, ou se testemunhassem um ancião ou algum líder 
correndo pelo local, latindo como um cachorro ou cacarejando como uma galinha? Você acha que o Apóstolo Paulo diria aos 
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pecadores e indoutos que isto são “atos de Deus, decentes e em ordem”? A resposta é NÃO! Ele não faria isso, porque isso 
não é verdade! 

Bem, então, onde estes “avivamentos” começam e qual a direção que tomam? Vamos dizer, para o propósito do 
ensino, que exista um ministro que ama a Deus e que, um dia, enquanto está ministrando, vê um anjo que parece ser de Deus. 
A missão dele é desviar este homem sincero de Deus do Cabeça, Cristo, e seguir a direção e instrução de um anjo das trevas 
que se passa por anjo de luz. E através de um avivamento de sensacionalismo – pó de ouro, correr, latir e cacarejar – o anjo 
convence o ministro a segui-lo, o que lhe dá a autoridade que precisa para operar livremente com o ministro, que crê que 
aquelas manifestações são de Deus. 

Lembre que o ministro tem autoridade para parar o anjo e expulsá-lo de seu ministério, ou deixá-lo operar junto com 
ele, rejeitando o que Deus faz através de um ministro que ama a Deus, para fazer o que um anjo de trevas faz. 

Sempre se lembre disso: o diabo tem um objetivo. Quando o ministro aceita o avivamento de sensacionalismo de 
todo o coração, o diabo fica livre para incluir manifestações físicas. Não se esqueça que os feiticeiros de Faraó alteraram uma 
vara, manipulando a matéria, transformando-a na carne de uma cobra. Para fazer esse tipo de coisa, o diabo tem que receber 
permissão através da autoridade humana. 

Quando o ministro aceita as manifestações físicas da operação do diabo, o anjo de trevas leva o sensacionalismo a um 
outro nível. Este nível de engano com certeza inclui a raiz de todo o mal: o amor ao dinheiro. E, é claro, “Deus” dirá ao 
ministro quais montantes exorbitantes que ele deve pedir, oferecendo uma mesa garantida de multiplicação infindável e uma 
recompensa de muitos por cento! Este anjo enganador dará conta disso. 

Na medida em que o diabo, disfarçado de anjo de luz, se prepara para receber a autoridade necessária para atingir um 
novo nível em sua operação (lembre: o diabo tem um objetivo), desta vez ele tentará convencer o ministro, através de 
persuasão, a olhar para ele mesmo. Quem é como você? Quem Deus está usando neste mundo como você? Se for possível, o diabo 
esperará bastante até que ele tenha um grande número de seguidores. Quanto mais destrutivo ele puder ser, mais vidas ele 
conseguirá desviar. Com esta tática, ele geralmente atinge o nível de idolatria. Freqüentemente, o ministro se torna um tipo de 
“mensageiro especial de Deus”e se torna “a voz de Deus”, mas haverá conseqüências para este ministro enganado. 

Posso falar com propriedade sobre isso porque tive um breve encontro com alguns anjos, o qual quero lhe contar. 
Eles estavam se passando por anjos de luz, mas revelaram ser anjos de trevas. Foi por pouco. Mas, primeiro, deixe-me lembrar 
você do que Paulo disso em Gálatas e Colossenses. 

Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, 
seja anátema. 

Gálatas 1:8 
 

Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que 
tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, 

e não retendo a Cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo 
com o aumento concedido por Deus.  

Colossenses 2:18,19 
Em Colossenses 2:18, quando Paulo disse ninguém atue como árbitro contra vós, ele quis dizer que ninguém deve 

convencer você, da mesma forma que a serpente convenceu Eva. Então, Paulo estava dizendo que não devemos permitir que 
ninguém roube nosso galardão, ou nos convença a nos humilharmos debaixo de um ensino que nos faz perder nosso 
galardão, um ensino que inclui a adoração a anjos. 

Eu sei que nunca me ajoelharia e adoraria um anjo, mas não é desse tipo de adoração que Paulo estava falando. Ele 
estava falando sobre a forma de adoração que os anjos estavam apresentando à igreja. Infelizmente, eram os anjos errados. 
Estes anjos eram o tipo de anjos que se transformam em anjos de luz, oferecendo avivamentos de sensacionalismo, fazendo 
com que os que estão recebendo-os se inchem em seu entendimento carnal. Paulo disse “vãmente inchados”, o seja, eles 
começam a achar que são especiais. 

Se você está seguindo um avivamento como esse, saiba que, de acordo com a Palavra, você está seguindo uma mente 
vã e inchada que não está mais olhando somente para o Cabeça – que é Cristo –, como o versículo 19 diz. Você está seguindo 
uma pessoa que está se envolvendo com o que ela não pode ver, ou seja, este ministro está tentando ser guiado, olhando para 
um mundo que não pode ser visto. Infelizmente, esta olhada para um mundo invisível acontece através de elogios de diabos 
que se passam por anjos de luz, que não são de Deus! 

Por favor, se você está envolvido com estas coisas, volte atrás, como o versículo 19 diz, “retendo (olhando para) a 
Cabeça”, que é Cristo, e olhe para o Espírito Santo (junto com crentes que foram ensinados pela sanidade do Espírito Santo), 
que, como nosso Mestre, veio nos guiar a toda a verdade. 

Então, voltemos à minha experiência com estes anjos que se passam por anjos de luz, quando não são. Tudo 
começou há uns três anos. Os quartos do andar de cima da nossa casa estavam vazios na época, então, eu decidi fazer o meu 
jejum e oração lá. Já havia passado cerca de uma semana no meu período de busca, quando comecei a ouvir o que parecia um 
coral de anjos cantando a uma certa distância. Então, corri por toda a casa e podia ouvi-los em todo o lugar! Fechei-me em um 
armário e ainda assim os ouvia. Até fui ao porão ver se alguém havia posto um rádio lá. Mas o som era sempre o mesmo. 
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Então, pus meu ouvido em frente ao ar condicionado, pensando que talvez alguém estivesse pondo música através dos canos. 
Eles estavam por toda a parte! 

Finalmente, fui até o quarto onde minha esposa, Rosalie, estava no computador. Perguntei a ele, “Você está ouvindo 
um coral cantar? Parecem anjos?” 

Ela olhou para mim e disse, “Não, você está?” 
Eu disse, “Sim”. 
Ela perguntou, “O que eles estão cantando?” 
Eu podia ouvir cada palavra e nota. Agora posso entender por que os cantores de heavy metal ou rock às vezes dizem 

que venderam sua alma ao diabo. Agora sei que podem literalmente ouvir e escrever as músicas que eles cantam. Eu conseguia 
ouvir tudo que aqueles anjos estavam cantando. Falei para Rosalie que as palavras de uma antiga canção gospel que eles 
cantaram naquela noite: 

Você pode ouvir a trombeta? 
Você pode ouvir os trovões... 
E assim eles continuaram. Rosalie olhou para mim e disse, “Se eu fosse você, não contaria a ninguém”, porque as 

pessoas pensariam que fiquei louco se eu lhes contasse! 
Os anjos cantores ficaram comigo durante todo aquele jejum e cantaram de dia e de noite. Aquilo parou quando 

terminei meu jejum. Quando tudo acabou, contei para as pessoas da minha igreja. Pensei, Que interessante. Senti-me especial, 
mas, não sabia o que estava acontecendo. Então, o pó dourado começou em nossa igreja. Eu já havia me posicionado contra 
aquela manifestação antes do coral aparecer e me mantive firme, não aceitei o pó. E aquilo parou. 

Depois de um ano, o coral angelical se apresentou mais uma vez. Uma amiga nossa havia alugado uma casa em uma 
cidade vizinha, mas teve que se mudar. Então, pagamos dois meses a mais de aluguel para que eu pudesse ter um lugar para 
orar. 

Na quarta noite em que eu estava lá, os mesmos anjos começaram a cantar de novo. Eles pareciam mais impacientes 
daquela vez, como se já tivessem perdido muito tempo comigo. Aconteceu a mesma coisa: eu podia ouvi-los em todos os 
lugares da casa. Até conseguia ouvi-los no quintal. Eles passaram a cantar cada vez mais alto, até que eu não conseguia pensar 
em mais nada. Senti como se um nevoeiro estivesse sobre mim. Naquele momento, Rosalie precisava de mim e tive que ir para 
casa para ajudá-la – mas não conseguia encontrar o caminho de volta! Porém, quando cheguei em casa e fui até o quintal, ouvi 
os anjos cantando tão alto que pensei que os meninos estavam ouvindo música na garagem. Fui até lá para dizer a eles, “Só 
porque vocês estão ouvindo música gospel, não significa que podem incomodar os vizinhos com esse volume alto”, mas 
quando cheguei lá, não havia ninguém! 

Ao voltar para a casa alugada, os anjos estavam cantando mais alto ainda. Então, quando orei, ouvi Deus dizendo bem 
dentro de mim, “Você tem o direito de provar os espíritos”. E eu pensei, Como vou fazer isso? Já sei; vou pedir uma música. Então, 
pedi a canção mais antiga que conheço, “Vamos nos reunir junto ao rio”. Para minha surpresa, os anjos cantaram-na! Então, 
pensei, Ah é assim? Eles aceitam pedidos? 

De repente, tive uma idéia. Disse em voz alta, “Quero que vocês cantem ‘Ring of Fire’ do Johnny Cash!” 
Tudo ficou em silêncio por um tempo, como se os anjos estivessem se consultando em uma reunião. Talvez eles 

tenham pensado que este seria o xeque-mate, pois eu me convenceria de que era mesmo “especial”. Por alguma razão, 
decidiram cantar a música e começaram com uma voz grave incrível que dizia: 

O gosto do amor é doce quando dois corações como os nossos se encontram... 
Eu disse, “Chega! SAIAM DAQUI!” 
E eles se foram. Perderam muito tempo comigo. Era para eu ter entrado em um avivamento de sensacionalismo, 

levando todos comigo – nossos pregadores, nossos fiéis, todo o mundo. 
Graças a Deus, isso não aconteceu! Vamos entrar, sim, em um avivamento – um avivamento de doutrina e verdade, 

integridade mental e sanidade, milagres, sinais e maravilhas que são levados às casas das pessoas através da mídia e aos 
hospitais infantis. 

Graças a Deus pelo dom de revelação fundamental da oração em línguas! 
Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. 
E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos 

ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos 
ensinou ela, assim nele permanecei. 

1 João 2:26,27 
Por favor, entenda que este versículo não está descartando os mestres no Corpo de Cristo. Os mestres são apontados 

por Deus. Mas o que fazer quando o engano vem de detrás do púlpito? Graças a Deus pelo Espírito Santo, nosso Mestre 
infalível em Quem não há engano, e pelo dom inestimável de orar a mente de Cristo todas as vezes que decidimos orar em 
línguas. Esta é a nossa maior proteção contra o engano e preparação para os dias que virão. 

Sempre seu amigo, 
DAVE ROBERSON 
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Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 
Tulsa, Oklahoma 

 
8 de Março de 1991 – Continue batalhando 
 Lute para entrar no Meu descanso, pois diante de você, muito em breve, você verá o Meu melhor. Continue 
batalhando, ao batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, diz o Espírito da Graça. Eu desejo levantar você e ensiná-lo o 
que significa mover no Meu Espírito em um lugar santo. Então, fique de pé e firme seus pés na rocha da revelação, fique 
firme no Meu Espírito e entregue-se a Mim, pois muitas coisas estão por vir. Fique firme e você verá que não somente andará 
[no Espírito], mas Eu também libertarei você todos os dias. 
 Você verá muitas coisas incomuns, mas fique firme na Minha Palavra. Quando o Espírito Santo tentar levar o 
sobrenatural a um âmbito de visitação na Igreja nestes últimos dias, sinais e maravilhas mentirosos também estarão em cena 
para se manifestarem ao mesmo tempo. 
 Lembre-se sempre de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Portanto, entregue-se ao Meu Espírito Santo e 
não ao que tenta forçar você. Seja forte em Mim, pois muitas coisas incomuns que só podem ser discernidas pelo Espírito 
estão prestes a acontecer, diz o Espírito da Graça. 
 
26 de Setembro de 2003 – Siga em frente naquilo que conta 
 Você que tem ouvidos, ouvidos que podem ouvir o que o Espírito diz: por causa do tormento e da falta de descanso e 
paz na vida das pessoas, a Minha voz tem sido, na maioria dos casos, encoberta. 
 Mas você que tem ouvidos para ouvir, saiba disso: estou prestes a dizer coisas que não foram ditas desde a formação 
da Igreja primitiva, quando ela estava recebendo seu fundamento. 
 Então, abra seus ouvidos e ouça: muitas coisas acontecerão e o Meu Espírito cobrirá a terra como as águas cobrem o 
mar. Haverá muitos sinais e maravilhas que realizarei em toda a terra. Muitos se maravilharão e virão a Mim em quantidades 
inéditas. Então, quando o inimigo se levantar com seus sinais e maravilhas mentirosos, o que você acha que ele estará 
tentando falsificar? Apenas seja forte, pois Eu estarei movendo e a paz que tenho para você não é a paz que este mundo tem. 
 Você não a encontrará na segurança das coisas e nações que vêm e vão em sistemas monetários. Você encontrará a 
paz que tenho para você na origem que não é deste mundo. Então, faça aquelas coisas que mudam você. Opere nas leis do 
Meu Espírito e saia de onde você está para ir aonde Eu disse que você pode estar, pois os seus melhores dias estão por vir em 
todas as áreas. 
 Dias de ministério, dias de colheita, dias dos santos cujas orações não foram respondidas desde a fundação da igreja 
primitiva serão respondidas nesta geração. Então, seja forte e saiba que você tem parte em tudo isso. Os galardões são 
grandes, as tribulações são grandes – mas os galardões são grandes. Então, seja forte e siga em frente naquilo que conta, que é 
o Meu Espírito, ouça a Minha voz e faça o que Eu digo, diz o Senhor. 


