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Querido Amigo,
Sempre sofreremos resistência quando começarmos a crescer em Deus. Às vezes ela vem do diabo, às vezes da nossa
própria carne, e até mesmo de fortalezas que se formaram em nossa vida. Qualquer que seja a fonte da resistência, precisamos
superá-la se quisermos satisfazer nossa fome por mais de Deus.
Certamente, este princípio se aplica à adoração pessoal. Durante os últimos anos, Deus tem me ensinado cada vez
mais sobre a importância deste tipo de adoração. Aliás, parece que não consigo parar de ensinar sobre isso!
Anos atrás na minha igreja, começamos a nos reunir às sextas-feiras à noite apenas para aprendermos a adorar o
Senhor. Todas aquelas noites tive a oportunidade não só de ensinar, mas também de introduzir as pessoas à adoração, através
da demonstração.
Quando Deus me ordenou a adorá-Lo em particular, eu estava sob circunstâncias incomuns. (Quando digo que Deus
me “ordenou”, quero dizer que Ele sugeriu vigorosamente que eu o fizesse. Eu já havia adiado esta instrução divina por um
ano.) Primeiro, Ele me disse para entrar na linha de oração durante um culto em que um amigo ministrou em minha igreja.
Mas antes mesmo do ministro chegar até mim, o poder do Espírito Santo me atingiu, jogando-me ao chão. E enquanto eu
estava lá deitado, Deus começou a falar comigo seriamente sobre entrar na adoração pessoal.
O Senhor me disse inclusive por quantas horas eu deveria adorar. Naquele momento, pouco eu sabia que Ele havia
me dado uma missão que provocaria resistência da minha carne. Mas Deus sabia. Ele também sabia que a única razão pela
qual eu ficaria na minha “sala de adoração” (a pequena salinha que usava para gravar programas de rádio) era porque Ele havia
me ordenado a fazê-lo. Se tenho certeza que Deus me mandou fazer algo, morrerei antes de parar de tentar obedecê-Lo!
Então, entrei no meu lugar de adoração pessoal e fiquei lá, mesmo quando queria sair. Nem coloquei músicas de
adoração para me ajudar. Decidi que queria aprender como ficar sozinho com Jesus e adorá-Lo sem nenhuma distração. Era
tudo o que eu queria fazer.
Além do mais, estava determinado a não dar um louvor a Deus da boca para fora. É isso que acontece às vezes em
um culto de adoração, quando a música de adoração cria uma atmosfera tranqüilizante e dá palavras bonitas para repetirmos.
Descobri que podemos cantar, “Oh, como amo Jesus”, enquanto estamos odiando a pessoa que está ao nosso lado! Podemos
dar um louvor da boca para fora com a letra das músicas, sem nunca deixarmos que aquelas palavras afetem nosso coração. O
diabo fez de tudo para me distrair naquela sala, bombardeando minha mente com todo o tipo de pensamento. Ele vinha e me
observava por um tempo; e então falava, Deus sabe por que você O está adorando.
“É claro que sabe”, eu respondia.
Você O está adorando porque sabe que vai receber algo Dele.
“Você está amarrado diabo!”, eu dizia. E voltava a dizer ao Senhor, “Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Senhor”.
Você está aqui só para receber coisas de Deus.
“Diabo, estou aqui para conhecer Jesus. Não me importa o que receberei, então, fique quieto!”
Você sabe que está aqui porque tem orado para receber isso e aquilo e porque tem este e aquele problema, e sabe que Deus vai Se mover
por você, porque você se tornou um adorador.
“Cale-se, diabo!” Isso durava algumas horas. O diabo ficava voltando com suas acusações e eu continuava lhe dizendo
para ficar quieto, e voltava a adorar Jesus.
Finalmente, tive que dizer ao Senhor, “Olhe, sei que vou receber bênçãos de Você. Mas estou vindo aqui apenas para
conhecê-Lo e amá-Lo. Sei que serei abençoado, mas NÃO é a razão por que estou vindo aqui”. Então, falei com o diabo,
“Você pode dizer o que quiser, diabo, mas eu sei que não é a razão por que estou aqui nesta sala!” Esse foi o fim desta batalha
com o inimigo. É claro que haveria muitas outras batalhas a serem enfrentadas nos dias e meses seguintes, na medida em que
continuei aprendendo mais sobre adorar o Senhor.
Por exemplo, lutei muito com a curta duração de atenção da minha alma enquanto adorava hora após hora. Minha
mente, intelecto, vontade ou emoções começavam a se distrair por aí, e eu me pegava falando coisas da boca para fora durante
uma hora inteira, dizendo, “Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo”.
Quando isso acontecia, eu tinha que parar e trazer minha mente de volta à sua tarefa, forçando-a a prestar atenção. Eu
falava para a minha alma, “Você NÃO vai desrespeitar Jesus e se distrair enquanto adoro a Deus!” Então, começava a
derramar todo o meu coração em cada simples frase de adoração: “Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo”.
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Em menos de dez segundos, minha alma começava a se distrair novamente, tentando resolver problemas do dia
anterior. Dia após dia, semana após semana, repetidas vezes, arrastei meus pensamentos de volta à adoração – até que um dia,
experimentei o que chamo de “batismo dos sentidos”, e o Senhor me lembrou de algo que havia me mostrado no Espírito um
ano antes disso.
Vi uma pedra sendo jogada em um lago. A partir do lugar onde ela aterrissou, ondas, umas atrás das outras se
espalharam, passando por todo o lago até atingirem as margens. Perguntei ao Senhor, “O que isto significa?” O Senhor
respondeu, “Quando você começa a Me adorar, primeiro o seu espírito é completamente cheio com uma consciência tangível
da Minha Presença. Em seguida, a sua alma é cheia e você experimenta o batismo de seus sentidos físicos. Finalmente, a
Minha Presença passa a afetar a sua localização geográfica”.
Gosto de Smith Wigglesworth porque foi esta uma das chaves em que ele andou após seu batismo no Espírito Santo.
Smith nunca orava mais de trinta minutos de uma vez, mas nunca ficava mais de trinta minutos sem orar. Ele sempre estava
adorando. Ninguém podia passar por ele sem sentir a Presença de Deus em sua localização geográfica. O espírito, a alma e os
sentidos físicos dele estavam continuamente cheios com a Presença de Deus porque toda a sua vida pertencia inteiramente ao
Senhor.
Muitos ministros que conheço se apropriaram deste conceito da adoração pessoal e entraram em seus próprios
períodos de adoração. Assim como eu, esses ministros tiveram muita dificuldade no início. Por exemplo, quando um de meus
amigos começou a aprender a passar tempo com o Senhor em adoração pessoal, sua mente se distraía constantemente,
pensando no grande problema que ele estava enfrentando na época. Finalmente, ele disse, “Não me importo se minha mente
se distrair, vou continuar adorando o Senhor!”
Então, esse ministro continuou com seu propósito. Depois de cento e cinqüenta horas de adoração, ele já estava se
sentindo muito seco naquela sala de adoração! (E isto foi até mesmo depois de ter tido uma experiência de encorajamento
sobrenatural com o Senhor.) O diabo ficou atormentando sua mente com todos os tipos de pensamento, como: Sabe, você
poderia estar usando seu tempo com algo melhor. Isso não está adiantando nada. Você acha que algo bom vai acontecer por passar todo esse tempo
adorando a Deus? Você só fica dizendo que ama Jesus repetidas vezes, sentado aí. Está seco como o deserto aqui!
Finalmente, meu amigo se levantou e disse, “Deus, se isso não está adiantando nada, é melhor eu fazer outra coisa”.
Foi então, que Deus se manifestou em seu espírito e ele viu uma grande multidão adorando ao redor do trono do Pai. Lá
estava ele, uma formiguinha adorando em meio a milhões de pessoas; no entanto, Deus se inclinou diante de todos e colocou
a mão no ouvido, como se estivesse dizendo, “Estou ouvindo você, apenas você”. Foi um momento decisivo para este meu
amigo. NADA pôde impedi-lo de adorar a Deus depois daquilo!
A adoração pessoal faz com que A PRESENÇA TANGÍVEL DE DEUS SE TORNE MANIFESTA. Quando
você finalmente quebra certas barreiras, parece que a Presença de Deus está tão perto que você pode dizer, “Senhor, onde está
Você?”, e você O ouvirá dizer, “Aqui estou Eu”. Talvez você esteja em meio a um grande caos, mas a atmosfera mudará ao
entrar nesta Presença, pois os seus momentos de comunhão com Deus fizeram com que a Sua Presença tangível o
acompanhasse a todos os lugares.
O Apóstolo Paulo fala sobre este assunto em Efésios 5:18-20. Ele começa dizendo no versículo 18: E não vos
embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja, um alcoólatra seda seus sentidos com o
álcool para conseguir sobreviver. Mas já que seu julgamento foi afetado e seus sentidos não avaliam as coisas corretamente, ele
pode entrar em um bar, sendo muito magro e fraquinho e achar que pode derrubar o Arnold Schwarzenegger! E se tentar
fazer isso, provavelmente vai se arrepender depois!
Mas você não precisa se embriagar com vinho para suportar essa vida. Deus nos diz como se embriagar no
ESPÍRITO: Falando entre vós... A quem você está ministrando? A você mesmo. E a maneira pela qual você faz isso é a
ADORAÇÃO: em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração;
Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo (v.19,20).
Vivemos em um mundo governado pelos sentidos. Por exemplo, a Palavra de Deus diz que estamos curados, mas
tudo o que existe neste âmbito de circunstâncias naturais, sintomas físicos, o diabo e o que o médico falou, não dizem o
mesmo. Mas, na medida em que adoramos a Deus, nossos sentidos são batizados até que o pêndulo da fé se mova em nossa
direção e sejamos capazes de receber o que precisamos.
Tive dificuldade em entrar neste lugar no Espírito, assim como todos os ministros a quem ensinei sobre a adoração
pessoal. Aqueles períodos de secura não paravam de vir, mas continuei a trazer minha mente distraída de volta; nunca parei de
adorar. Contudo, depois de um tempo, comecei a notar que estava entrando na adoração mais rapidamente e minha mente
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estava demorando mais para se distrair. Pouco a pouco, esse processo começou a melhorar. Mas no fim das contas, aprendi
uma grande lição: MESMO SE VOCÊ NÃO SENTIR VONTADE DE ADORAR, MESMO SE SUA MENTE SE
DISTRAIR, VOCÊ NÃO PODE PARAR DE ADORAR O SENHOR, PORQUE O CONSOLO ESTÁ A
CAMINHO.
Quando comecei a adorar a Deus, pensei que O estava convencendo a entrar naquela sala de adoração. Pude sentir
mais da Sua Presença, então, conclui que O havia convencido. Continuei a adorá-Lo por alguns meses e fiquei lá por cada vez
mais tempo, sentindo a Sua Presença mais forte. De vez em quando, ainda tinha alguns dias de secura, mas a Presença de
Deus sempre voltava e permanecia lá por mais tempo e com mais força.
Foi aí que a primeira leva de milagres incomuns começou a acontecer no meu ministério. O diabo veio e lutou contra
todas as tentativas do Espírito Santo de aumentar essas manifestações. Parecia que o inimigo tinha realmente enlouquecido.
Isso me fez entender que tínhamos entrado em algo muito perigoso. QUÃO perigoso? Eu não tinha idéia. Mas sabia que a
adoração pessoal estava fazendo coisas incríveis que aumentavam minha capacidade de ensinar e pregar.
Descobri que é nessa hora que muitos líderes de adoração são enganados. Eles têm um dom ou talento para liderar o
louvor, mas não desenvolvem esse dom com a Presença de Deus através da adoração pessoal. Então, se desviam, pensando
que sua capacidade para liderar o louvor consiste apenas das canções que escolhem e da qualidade de sua voz. Mas, na
realidade, o desenvolvimento desse dom consiste apenas de sua vida de adoração pessoal – quando seu coração é derramado
diante de Deus até que a nova natureza se conecte com Ele, até que a pessoa esteja fluindo com Ele em adoração e em
comunhão – que são incendiadas por Sua Presença e glória!
Quanto a mim, continuei a adorar, e Deus veio. Passei a gostar de Sua Presença de uma forma diferente. Foi então,
que Ele começou a me dar grandes revelações sobre a Sua soberania e natureza imutável. Em outras palavras, Deus me
mostrou que entrou em Seu descanso. Ele não fará nada mais por mim do que já fez, exceto trazer acontecimentos
relacionados à dispensação, um após o outro, no momento certo. Esses acontecimentos são verdadeiras demonstrações da
verdade de que Deus é sempre o mesmo. Eles acontecem porque Ele é soberano e imutável. Seus planos e propósitos já
foram declarados; Sua obra de redenção já foi consumada; e ELE NÃO MUDARÁ!
Nada tem o poder de mudar Deus. Tudo está terminado. Então, se Ele não mudará com relação às bênçãos que já
nos deu, nós é que precisamos mudar para recebê-las. Deus não pode andar em mais amor do que já anda. Ele é totalizado em
amor, porque Ele É amor. Isto significa que Deus não pode nos amar mais do que já nos ama. Também significa que Ele nos
amou quando ainda éramos pecadores, assim como nos ama agora que somos Seus filhos.
O amor de Deus foi estendido para a nossa redenção quando ainda estávamos perdidos. O círculo da salvação estava
diante de nós, não havíamos entrado nele ainda. Então, um dia ouvimos sobre como Deus nos ama e entramos neste círculo.
Seu amor foi manifestado por nós e nascemos de novo. Mas agora que vivemos neste círculo de Seu amor imutável, é nossa
decisão permanecer lá dentro, pois Deus é sempre o mesmo. Para este propósito, a adoração é a chave principal.
Há outras chaves muito importantes também, como a oração em línguas e o jejum. A oração em línguas é um dom
precioso de revelação, mas não pode nos dar o que a adoração ou jejum nos dão; da mesma forma que a adoração não pode
nos dar o que a oração em línguas e o jejum nos dão. No entanto, é a oração em línguas que nos leva ao lugar onde podemos
entrar em outros aspectos do crescimento espiritual, mas NÃO os substitui.
É com freqüência que descobrimos esta chave da adoração pessoal da maneira mais difícil. Um dia decidimos, Acho
que vou começar a adorar a Deus de verdade. Na medida em que mantemos essa decisão, uma comunhão íntima se inicia. Mas
também encontramos muita carne; tudo em nós diz, “Deus não deve estar sentindo nada, porque eu não estou sentindo
nada”.
Pelo contrário, o Céu inteiro está pulando e gritando, “Olhe para ele! Ele não está sentindo nada. Aliás, quase não está
mais agüentando, mas não pára de adorar a Deus!” O Céu está recebendo a nossa adoração com mais entusiasmo neste
momento do que se estivéssemos dançando de alegria! Os anjos se juntam e falam, “Gostamos quando os filhos de Deus
superam a carne. É aí que fazemos festa, porque sabemos que eles vencerão!”
Então, outros anjos chegam para ver sobre o que eles estão falando e dizem, “Olhe para estes crentes! A locomotiva
do inferno os está esmagando; muitos já desistiram e os abandonaram, mas eles se recusam a parar de adorar a Deus! A alegria
do Senhor realmente se tornará sua força em três dias e o diabo está trazendo outro batalhão de demônios para que isso não
aconteça. Mas, pelo visto, esses crentes não vão parar de jeito nenhum!”
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Assim, embora não sintamos nada quando entramos na adoração pessoal, Deus sente! E se perseverarmos, finalmente
venceremos a carne. O diabo, então, dirá, “Desisto!” e sairá do caminho, permitindo que entremos em outro âmbito de
intimidade com o Senhor.
Como chegamos neste lugar no Espírito? Movemos Deus? Ele mudou? Não, apenas nos aproximamos Dele. Então, o
que vai acontecer agora? Vamos experimentar todas as bênçãos disponíveis para nós ao andarmos mais perto do amor de
Deus. E se não quisermos parar por aí, permanecendo neste nível de intimidade? Podemos escolher subir cada vez mais e
mais em Deus, onde encontraremos novas bênçãos!
Lembre: Deus não pode mudar. Então, se não estamos recebendo a plenitude de Suas bênçãos, não é Ele que precisa
tomar a decisão de se aproximar de nós, e sim, nós é que devemos nos aproximar DELE. Independente do que o diabo tente
nos dizer, Deus já disponibilizou todas as Suas bênçãos para nós. Precisamos apenas entrar em Sua Presença, através da
adoração, para recebê-las.
E você? Vai se comprometer a entrar na adoração pessoal? Se você é um cristão, já passou pela experiência do novo
nascimento, entrando no círculo do amor de Deus – mesmo Ele tendo amado você da mesma forma quando ainda estava fora
deste círculo. Se o amor Dele funcionou para você quando ainda estava distante Dele, imagine o que poderá fazer quando
você se aproximar o suficiente para tocá-Lo!
Talvez você se pergunte, “Mas se eu ficar dizendo para Deus, ‘Eu Te amo; eu Te amo’, não estarei fazendo o que
Jesus chamou de vãs repetições, usadas pelos pagãos (em Mateus 6:7)? Jesus não chamaria algo de “vãs repetições” se
houvesse repetições que NÃO SÃO vãs. Então, o que Ele estava dizendo naquele versículo? Os pagãos fazem “vãs
repetições” que não lhes servem de nada, porque o seu deus não é um deus verdadeiro que os ouve. Mas existe uma repetição
que NÃO é vã – o tipo usado quando você ministra a si mesmo, adorando e glorificando o Senhor. Quando você começa a
fazer isso, você acende uma luz espiritual em seu coração. E, embora a terra ainda permaneça nas trevas, você se torna um
holofote que atrai o fogo do Céu!
Assim, aconselho que você receba a graça de Deus e se comprometa à adoração pessoal. Se você o fizer, eu lhe
prometo: O semeador SUPERARÁ o ceifeiro. O que eu quero dizer com isso? Bem, demorei mais de trinta anos para dar
este grande passo em Deus. Naqueles anos, acabei oscilando de doutrina em doutrina, sempre voltando para o mesmo lugar,
porque havia pegado o caminho errado. Repetidas vezes precisei voltar atrás para poder continuar me aproximando de Deus.
Quando você recebe a graça de Deus para entrar na adoração pessoal, a primeira coisa que o Espírito Santo fará é
testemunhar a verdade – que você começou uma jornada que o levará a um caminhar mais íntimo com Ele. E você não
precisará lutar por décadas como eu, para receber a colheita dessa verdade. O Espírito Santo será o seu guia, testemunhando
as verdades que foram reveladas pelos que começaram essa jornada.
Durante esse percurso, você não pode esquecer que nenhum de nós merece um caminhar mais próximo de Deus.
Pense nisso. O que foi que recebemos de Deus porque merecemos? A verdade é que todas as bênçãos Dele são nossas pelo que
Ele é em nós.
No entanto, todo crente tem a responsabilidade de se preparar e ser fiel, pois o espírito da santidade é obtido no ato
da entrega. Só porque um homem é nascido de novo por sessenta anos não significa que já saiu do leite da Palavra. Talvez ele
tenha menos “carne” do que alguém que nasceu de novo há cinco anos! Ou seja, o que determina a medida de bênção e
revelação recebida não é há quanto somos nascidos de novo, e sim, o quanto nos entregamos.
Então, entregue-se ao Senhor, pois é Ele que está o aproximando mais Dele. Quando você fizer isso, poderá receber a
sua colheita em pouco tempo e o semeador superará o ceifeiro.
Os ministros a quem ensinei sobre isso tiveram que entrar em sua sala de adoração e passar muitas horas secas de
adoração, acreditando piamente no que eu lhes havia dito. Mas eles creram e perseveraram. Agora, quando os vejo, eles estão
brilhando como vaga-lumes! Falam de grandes milagres e períodos de mortificação da carne – tudo em preparação para o que
virá sobre esta terra, de acordo com os planos e propósitos de Deus.
É assim que grandes batalhas são vencidas pela fé. NÃO se luta com fraqueza, dizendo, “Bem, você sabe, espero que
isso dê certo”. A grande fé é demonstrada quando o diabo e a carne não conseguem nos afetar e parar o processo da adoração
que produz todas as recompensas.
O diabo lutará ferozmente contra você para impedi-lo de ter comunhão com o Pai. As circunstâncias podem ser ruins
por um tempo; talvez até o seu corpo mostre sintomas e tenha dor. O diabo vai tentar de tudo! Além disso, a sua mente vai
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querer se distrair, mas continue falando palavras de adoração ao Senhor, e depois de um tempo, ela se cansará. Ela voltará e
perguntará, “O que você está fazendo”, e você responderá, “Ainda estou aqui, mente; adorando o Senhor!”
Aconselho que você tome o primeiro passo na adoração pessoal. Ataque a adoração com a seguinte postura, “Quem
se importa com a carne? Diabo, não me importa se você gritar. Estou honrando meu Pai acima da minha carne e você não vai
me parar até eu ver a glória Dele e experimentar a plenitude de Sua Presença!”
Talvez você deva começar a dedicar a maior parte do seu tempo à adoração, até que consiga superar a resistência
inicial. Depois disso, alterne entre a adoração, a oração no Espírito e a confissão da Palavra durante seu momento de oração,
seguindo a liderança do Espírito Santo. Contudo, quando sentir que está pronto para entrar no próximo nível, volte a se
concentrar na adoração durante seu momento de oração até que a vitória chegue.
Quanto a mim, nunca me senti tão bem. Estou sessenta e poucos anos mais jovem e tenho ossos fortes! Minha mente
se recuperou dos ataques do inimigo e vivo continuamente naquele lugar no Espírito onde a paz de Deus reina.
Este também pode ser o seu futuro. Simplesmente não pare de adorar a Deus, não importa o que aconteça. Se você
for fiel, começará a se tornar o que está ouvindo da sua própria boca e, finalmente, você VENCERÁ, pois são apenas os que
desistem que não são vencedores em Deus!
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
17 de Maio de 2009 – A Intercessão se tornará mais forte
Parece que Ele está falando de um momento em que a intercessão que ora por algo ou alguém se tornará tão forte que a pessoa ou pessoas
que Ele está usando, evidentemente, entrarão nessa intercessão e ficarão no caminho entre o problema ou o inferno e alguém que está tentando ir para
lá. Essa pessoa até conseguiria chegar lá, mas haverá apenas um problema: o intercessor estará no meio do caminho. Mas vi a capacidade de ficar
firme – por entender o que é isso – até saírem vitoriosos. [Gálatas 4:19]
De fato, Ele atingirá além do que podemos ver e até além do que podemos crer que pode acontecer. [Efésios 3:20] Sei que isso tem a ver
com a fusão da riqueza, mídia, doutrina e verdade.
Versículos
Gálatas 4:19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Efésios 3:20: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
24 de Maio de 2009 – O amor que manifesto através do Meu Corpo
Este amor que manifesto através do Meu Corpo, manifesto desta forma de acordo com cada chamado. [1 Coríntios
12:17,18,4-7] Nem todos os que começarão a ver as pessoas através dos olhos da Minha compaixão agirão da mesma forma,
pois não são chamados para andar exatamente no mesmo caminho que você. Grande paz virá com isso e grande quietude em
sua alma. Existe um lugar onde posso levantar você e fortalecê-lo, e há um lugar onde você é levantado e fortalecido
continuamente. [Salmos 16:11]
Portanto, tenha muita alegria e boas notícias, pois você pegou os caminhos e estradas que o levam a tudo o que lhe
prometi. Então, seja forte, você está prestes a fazer um gol.
Versículos
1 Coríntios 12:17,18: Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o
olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
1 Coríntios 12:4-7: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil.
Salmos 16:11: Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há fartura de alegrias; à tua mão direita há
delícias perpetuamente.
31 de Maio de 2009 – Dia da Formatura
Sim, Senhor, direi isso: O dia da formatura está chegando. [Gálatas 6:9; Hebreus 10:23]
Versículos
Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecido.
Hebreus 10:23: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu.
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Coisas que realmente maravilharão você
Nota do editor: A seguinte profecia foi dada antes da oração por pedidos apresentados na Caixa de oração diante do altar.
Quando estas coisas acontecerem, saiba que Eu ordenei esta oração e ordenei que estes nomes fossem entregues a
Mim. [João 16:26] Quando movo dessa maneira, diz o Senhor, é porque estou livre para fazê-lo. [Marcos 11:23]
Ele está falando do futuro. É claro que foi algo assim: Você verá coisas que realmente maravilharão você [Efésios 3:20],
principalmente quando Ele se mover naqueles problemas que pareciam emperrados.
Versículos
João 16:26: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai.
Marcos 11:23: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no
mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Efésios 3:20: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera
Dei-lhe uma palavra
Não permita que a passividade se torne parte da sua religião. Não pegue coisas que a Minha Palavra disse e verdades
que foram avivadas em você, como se fossem uma coisa qualquer: [Tiago 1:22] “Pode ser que dê certo, pode ser que não. E
daí?”
Você não sabe que isso impede que outras coisas sejam resolvidas em sua vida? Quando digo que farei algo, você
deve se regozijar e ficar muito alegre, sabendo que independente das circunstâncias, dei-lhe uma palavra e coloquei Minha mão
sobre o seu problema. [Hebreus 11:1] Você tem os Meus “slogans”; você tem as Minhas “rhemas” – então, seja forte, diz o
Senhor. [Romanos 10:17]
Versículos
Tiago 1:22: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não
vêem.
Romanos 10:17: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
14 de Junho de 2009 – Agora Ele está conseguindo dizer certas coisas
Pensei que era eu sentindo muita alegria, mas acho que não. Estou sentindo o que Ele está sentindo (se quisermos definir o que Deus está
sentindo). Porque nas línguas, Ele basicamente disse que está conseguindo dizer certas coisas. E nem consigo medir a escala de tempo à qual Ele se
refere, mas faz muito tempo que Ele não consegue dizer certas coisas e Se comunicar conosco. [João 16:12] Você imagina como é desejar muito fazer
isso e não poder porque não tem ninguém para usar? [1 Coríntios 3:2]
Bem, imagine isso. Então, imagine como Ele está conseguindo comunicar tudo o que sempre quis antes do derramamento de Sua glória e
poder. Isso foi feito para ser um prelúdio, uma preparação do que está por vir.
Versículos
João 16:12: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
1 Coríntios 3:2: Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora
podeis.
O Meu amor terá um papel muito importante nestes últimos dias
Você entenderá isso, na medida em que participa da construção de tudo o que estou fazendo, que é colocada sobre a
principal Pedra da Esquina e sobre os ensinos dos Meus apóstolos. [Efésios 2:20] Sim, nesta construção, você entenderá onde
o Meu amor terá um papel muito importante nestes últimos dias.
Entenda: O amor perfeito lança fora o medo, e nestes últimos dias, haverá oportunidades para ter medo. Mas
regozije-se e fique alegre, sabendo que estou com você e não há por que ter medo. [1 João 4:18; Lucas 12:7]
Versículos
Efésios 2:20: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal
pedra da esquina.
1 João 4:18: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a
pena, e o que teme não é perfeito em amor.
Lucas 12:7: E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois; mais valeis vós do que
muitos passarinhos.
Sempre estou pronto
Nota do editor: A seguinte profecia foi dada após uma oração para cura.
O coração Dele mostra que quando você se envolver em algo assim, tome uma posição forte em seu coração. [Hebreus 11:1; Marcos
11:23,24] Siga em frente; chame as coisas que não são, como se fossem. [Romanos 4:17]
Em outras palavras: Eu estou aqui e sempre estou pronto. Portanto, já estou onde você está, então venha até onde
estou. Você verá coisas muito poderosas que estão destinadas a começar aqui.
Versículos
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Hebreus 1:11: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não
vêem.
Marcos 11:23,24: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no
mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por
isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis.
Romanos 4:17: (Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí) perante aquele no qual creu, a
saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem.
21 de Junho de 2009 – O seu futuro está sendo preparado
Nota do editor: A seguinte profecia foi dada durante um testemunho.
Ouça e encoraje-se: olhe adiante deste testemunho e veja o que planejei para você. Onde quer que Eu Me manifeste,
isso é o que prepararei. [Atos 10:38] Seja forte e tenha bom ânimo; o seu futuro está sendo preparado. [Romanos 8:26,27]
Versículos
Atos 10:38: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Romanos 8:26,27: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos
o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo
Deus intercede pelos santos.
Ordene que isso vá embora
Você acha que é difícil demais para Mim cuidar deste problema que o está atormentando? [Marcos 9:23]. Peça para
mim e veja.
A escolha é sua. Você pode viver em tormento ou ordenar que isso vá embora. [Lucas 10:19] Eu já não disse que a
profecia é em proporção à fé que foi dada? [Romanos 12:6] Você não sabe que quando tenho uma voz, posso dizer coisas que
o libertarão? Você não precisa viver neste tormento. [2 Timóteo 1:7] Ordene que isso vá embora e se regozije. Levante suas
mãos e Me adore, e verá que a Minha Presença substituirá tudo isso. [1 João 4:18]
Versículos
Marcos 9:23: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos
fará dano algum.
Romanos 12:6: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela
segundo a medida da fé.
2 Timóteo 1:7: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.
1 João 4:18: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a
pena, e o que teme não é perfeito em amor.
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