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Querido Amigo,
Se você está lutando em seu caminhar com Deus, quero encorajar-lhe a adorar a Deus, mesmo quando parecer
ser mais difícil. Veja, Deus ama a comunhão que Ele recebe durante os momentos de alegria na adoração em grupo,
quando você levanta suas mãos com outros santos e O adora. Mas, para lhe dizer a verdade, Deus fica ainda mais feliz
quando a sua derrota parece iminente e você escolhe se levantar, erguer suas mãos e declarar, “Glória a Deus!”.
Nenhuma lei física pode se igualar ao poder da adoração com fé quando a derrota parece inevitável.
Esta foi uma das primeiras coisas que tive que aprender com relação à adoração pessoal: Nunca podemos seguir
os nossos sentimentos quando entramos na adoração pessoal. Aliás, o diabo aposta na probabilidade de que você
abortará o seu compromisso de passar momentos em adoração pessoal por causa do que você “sente”. Ele não se
importa se você passar períodos curtos de adoração nos quais você diz algumas frases ao Senhor, de vez em quando.
Isso é aceitável pelo diabo, com tanto que seus pensamentos e sua atenção se distraiam facilmente com alguma outra
coisa.
O inimigo fica muito nervoso quando você se entrega ao tipo de adoração pessoal que faz com que um fluir
contínuo esteja entre a sua natureza e a de Deus. Este fluir cresce em você até que, mês após mês, você começa a
operar em um lugar mais alto de amor – um amor que tem origem na sua nova natureza. É por isso que o diabo tenta
lhe parar quando você está no nível de entrada. Ele NÃO quer que você passe aquele ponto e comece a experimentar
isso!
Quando eu comecei a passar mais tempo na adoração pessoal, consegui fazer uma hora e um pouquinho de
adoração de uma vez, sem muita oposição. Foi como se o diabo estivesse dizendo, “Vá em frente, eu permitirei que
você faça isso por enquanto”. Mas quando eu não parei e continuei a adorar, o inimigo mudou as suas táticas. Era a
hora de juntar suas forças para me deter!
O diabo tentou o máximo que pôde, privando-me de toda emoção no quarto em que eu persistia na adoração
pessoal. Por ter um mandamento direto de Deus para perseverar, eu continuei a forçar a minha boca a falar palavras de
adoração. Minha língua e lábio superior pareciam ser de papel e a minha garganta parecia estar cheia de talco de bebê e
pó de uma múmia egípcia no sepulcro! Mas eu permaneci, falando aquelas palavras de adoração secas e sem vida ao Pai.
Os minutos pareciam horas. Eu pensava, Só mais cinco minutos. Glória! Então, eu forçava mais palavras que não
tinham nenhuma emoção: “Sinceramente, Senhor eu Te amo. Aleluia”. Mas, independentemente, de quão seco fosse
aquele momento pessoal com o Pai, eu continuava dizendo para mim mesmo, Deus me mandou ficar sozinho e adorá-Lo,
então vou perseverar.
A maneira que escolhi para entrar na adoração pessoal – os padrões que eu estabeleci para mim mesmo – pode
ser diferente da maneira que você escolher ou como o Espírito Santo lhe guiar para fazer. Eu sabia que Ele estava
tentando me ensinar algo e este era o melhor modo para que eu aprendesse. Então, eu não me permitia orar em línguas
porque eu queria ter certeza que havia descoberto como entrar em um novo lugar em Deus através da adoração
pessoal. Eu não me permiti colocar música. Até apaguei as luzes do quarto para não ter distrações. Eu e tudo em mim
estávamos adorando a Deus, e pronto! Só havia eu lá, parecia que eu era o único ser humano no planeta.
Eu disse, “Deus, eu estive em um culto a semana passada onde três quartos das pessoas foram curadas. Eu
devo ser capaz de adorar”. Então, eu começava a falar minhas palavras de adoração: “Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu
realmente Te amo. Aleluia. Glória”.
Continuei a adorar, hora após hora, dia após dia – até que um dia Deus começou a entrar no meu quarto com a
Sua presença. Na primeira vez, Ele ficou por bastante tempo e começou a falar comigo. Naquele dia, o Senhor me
ensinou uma verdade muito importante sobre a secura que eu havia acabado de superar. Ele disse que a minha adoração
nunca foi tão poderosa quanto nos momentos de maior secura, JÁ QUE O DIABO NÃO PÔDE ME IMPEDIR
DE ADORAR QUANDO TUDO ESTAVA SECO, ELE NUNCA CONSEGUIRÁ ME PARAR.
Agora a alegria do Senhor é mais forte em mim do que aquele ponto fraco que eu destruí durante aqueles
períodos de adoração pessoal. Eu não me importava com o que as circunstâncias estavam dizendo, porque não era uma
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luta contra as circunstâncias – era uma luta contra MIM MESMO. Quando eu consegui ME superar, as circunstâncias
se tornaram muito fáceis!
É claro, eu sei que foi a unção que me levou até a Presença do Pai. Foi aquela unção que me fez participante da
natureza divina do Pai e que continua a me ajudar a conhecê-Lo através da minha nova natureza. De outro modo, eu
não conseguiria começar a entender um Ser todo poderoso, onisciente que existe por toda eternidade e escolheu se
tornar meu Pai.
E você? Você acha que você tem tempo para conhecer este Deus todo poderoso que abriu um caminho para se
tornar seu Pai? Você pode começar com apenas quinze minutos por dia e aumentar gradativamente. Se for difícil para
você encontrar períodos de tempo, então pegue alguns minutos conscientemente, para adorá-Lo durante o seu dia até
que você possa ter um tempo concentrado de adoração pessoal. Estabeleça um objetivo de impedir todas as distrações
e se esforce para conhecer a parte de Deus que pertence a você como o seu Pai. Afinal, Ele disse a seus filhos, “TUDO
é possível para aquele que crê” (Marcos 9:23)!
Com uma promessa como esta, é melhor você parar de agir através da parte de você que não te fé e é movida
pelos sentimentos. Ao invés disto, comece a buscar o Pai em adoração pessoal – mesmo nos momentos de secura – até
que você comece a operar através daquele alto nível de amor no lugar chamado “Feito”!
Neste mês, estou mandando as profecias mais recentes recebidas nos nossos cultos durante os meados de
junho até o fim de julho. Oro que você seja encorajado ao lê-las.
Seu amigo e colaborador,
DAVE ROBERSON

PROFECIAS – MEADOS DE JUNHO ATÉ JULHO
Volte a Mim, você que está cansado, e Eu lhe darei descanso. Você encontrará descanso para sua alma. Volte a
Mim. Você não foi chamado para combater o combate da fé sozinho.
Dave – Deixe-me ver se consigo explicar isto. Eu vi coisas começarem a se desenrolar. Elas deram um impulso e começaram a se
mover com muita rapidez. Por causa do que estava acontecendo neste desenrolar, parecia que muitas, muitas pessoas haviam sido derrotadas
por fortalezas antes mesmo de ver as uvas (o fruto da “terra prometida” do reavivamento) – elas foram derrubadas pelo espírito daquela era.
É importantíssimo que você termine o curso que Eu coloquei em sua frente, pois muito está em jogo. Muitos,
muitos retornarão em busca do descanso e Eu estarei aqui com a força da graça que não estava disponível no início,
porque ninguém sabia como operar nela.
Mas, ó, nestes lugares no Espírito para os quais você vai descobrir o Meu fundamento e construir sobre Ele –
quando muitos destes começarem a retornar com as suas fortalezas, eles encontrarão você com a graça e o poder do
Espírito Santo. Você os levantará de tal maneira que eles colocarão os pés na Rocha sólida novamente. Eu receberei
aqueles desviados e aqueles que foram derrotados. Haverá mais força disponível do que qualquer outro momento em
centenas de anos da operação da Igreja.
Para aqueles que se entregam a Mim em edificação, tem sido o Meu desejo não só operar a mortificação, mas
também operar neles o Meu plano, pois Eu tenho muitos ofícios e chamados para serem preenchidos. Tem sido o Meu
desejo preencher estes ofícios e chamados com o Meu poder e com a plenitude da preparação que vem com eles.
É a hora de muitos de vocês começarem a tomar o caminho do desenvolvimento que esclarecerá os dons e o
chamado do seu oficio. Seja forte, pois este fundamento está pronto para que mais deste edifício seja colocado sobre ele
através da edificação.
*****
Muitos acharão isto ser novo, mas não é novo. Isto está contido nas coisas que Eu incluí quando disse, “Está
consumado”. Para aqueles que recebem, tudo é possível para aquele que crê. Meu braço está estendido de geração em
geração com tudo o que Eu sou para fazer de você tudo o que Eu fiz de você. Não sou Eu que detenho qualquer bem
de você. Aliás, muitos ensinamentos têm feito você se abrir para receber as coisas boas que Eu estou fazendo.
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Mas saiba disto – tem sido o Meu desejo atingir todos em todas as gerações com a Minha verdade. Portanto,
eles dirão ser algo novo, quando na realidade NÃO é. Isto é o que sempre esteve disponível.
No entanto, muitos de vocês estão entrando em um lugar e tempo que nunca andaram antes.
*****
Muitos de vocês estão assegurando seu primeiro e principal lugar de resistência e uma posição poderosa através
da Minha paz. Muitos não sabem que a primeira jornada que fazem em Mim é na Minha paz. A Minha paz é a coisa
MAIS poderosa que faz com que o Meu Reino venha. Pois aquele que está em paz é aquele que é confiante e seguro no
que crê. Portanto, muitos dos seus problemas como medos, dúvida, falta de fé e insegurança são resultados de não
caminhar na Minha paz. Você disse, “Por favor, remova estas coisas para que eu possa ter paz”. Mas Eu digo a você
que você pode vir até Mim e viver em meio a estas coisas com paz. É aí que a sua libertação começa.
*****
Entrar no Meu descanso e na Minha paz é ser sábio, pois aquele que busca paz é aquele que pode andar no
Meu posicionamento. Eu tenho muitas armas, mas algumas das maiores são as armas que fazem com que você fique
firme no que Eu já terminei e já fiz. Estas são as armas que fazem com que você não seja movido da esquerda para a
direita, mas fazem com que você fique em linha reta com propósito na Minha presença, magnificando e glorificandoMe.
*****
Estas coisas Eu tenho lhe dado e a alegria do Senhor é a sua força. Pois é na boca de criancinhas de peito que o
Meu louvor pode ser aperfeiçoado. Portanto, venha até Mim, você que está cansado e Eu usarei tudo o que lhe dei para
lhe dar descanso. Quando você adora, você deixa as limitações de onde você está andando e vem até onde Eu estou,
como o Deus de Posição.
Então, entregue-se a Mim e Eu Me entregarei a você. Você verá que a Minha paz e a Minha força sempre foram
suas.
*****
Dave – (Línguas) Primeira parte – Ele está me levando de volta a uma outra profecia em que eu vi um grupo de pessoas de pé,
olhando um lugar em Deus em que ninguém andou por gerações, provavelmente por séculos. Mas Ele estava muito feliz que as pessoas
estavam perto o suficiente para verem. Ele estava muito feliz. Eles eram um povo que não havia alcançado aquele lugar ainda; eles estavam
apenas olhando. Mas, eu tive a impressão de que ninguém havia visto aquele lugar por algum tempo, e Deus estava fazendo uma festa! O
prazer Dele ao ver aquelas pessoas olhando aquele lugar Nele, mais uma vez veio sobre mim como ondas.
Então, eu senti o prazer Dele, que eu nunca havia sentindo antes, não neste nível. Eu sei que estou certo porque estou descrevendo o
mesmo tipo de prazer de Deus que experimentei quando parei de culpá-Lo por orações que não eram respondidas. Antes quando eu orava
por um bebê cego que não era curado, eu imaginava se era a vontade de Deus curar aquele bebê e Ele não o curou – ou se Ele não havia
curado-o porque não pôde.
Finalmente, percebi que quando Deus não cura um bebê cego é porque ele não pode. Em outras palavras, Ele não encontra fé
suficiente para tal. Então, eu passei por esta guerra e finalmente me livrei dela no meu coração. Lembro que demorou bastante para o meu
coração parar de acusá-Lo. A minha boca estava em silêncio, mas isto não mudava o que o meu coração sentia. Em algum lugar dentro de
mim estava o pensamento de que Deus poderia fazer se Ele quisesse – afinal, Ele é Deus!
Quando aquele pensamento finalmente me deixou e o meu coração deixou de acusar Deus, eu senti o Seu prazer tão forte que Ele
começou a falar comigo. Ele disse, “Como os confortadores de Jó, muitos falaram coisas de Mim que não são verdades”.
Bem, aquelas ondas de prazer que eu senti de Deus no momento em que parei de acusá-Lo foram as mesmas ondas do prazer dele
que senti quando vi aquelas pessoas olhando para este lugar Nele que ninguém andou por muitas gerações.
Esta é a primeira parte do que Ele disse nas línguas.
A segunda parte é mais ou menos isto: A sua comunhão e união Comigo superará tudo o que você viu no seu
passado ou que você esperou para o seu futuro. É neste ponto que o diabo tenta desviá-Lo para outros caminhos, mas
você se estabeleceu nesta divisão e decidiu que não andará de acordo com a carne, mas sim de acordo Comigo.
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E para muitos o fator decisivo foi o que fizeram com o dinheiro.
*****
Nos momentos de comunhão e de alegria que vêm pela frente – A Minha alegria que se torna a sua força –
você verá que é lá no íntimo, na comunhão, que você Me encontrará e fará descobertas referentes ao Meu amor, pois
Eu sou movido pela compaixão, e Eu estou à procura de pessoas que se movam Comigo nesta compaixão, pois eu farei
coisas que nunca foram vistas antes.
Então permaneça forte e continue a fazer orações que mudam você. Pois existe um lugar de mortificação
esperando por você que libera o tipo de amor que Eu tenho exortado para ser buscado, diz o Senhor.
*****
Dave – Quando aquelas pessoas estavam olhando para dentro daquele lugar em Deus, parecia agradá-Lo muito. Então agora,
quando a segunda parte da profecia foi acrescentada, Ele está falando de uma maneira diferente. Desta vez, na segunda parte daquela
profecia, Ele estava profetizando sobre APROVEITAR a comunhão com Ele COM o que está naquele lugar Nele.
*****
Dave – (Línguas) Eu não conseguiria ir adiante quando Ele me mandou dizer algo. Eu não seria capaz de profetizar esta
interpretação cinco anos atrás.
Nós recebemos muitos testemunhos como resultado das “orações por procuração”, quando as pessoas recebem por outros. Por
exemplo, havia uma criança com epilepsia que sempre caía no chão; mas, a última vez que ela caiu foi na manhã que oramos. Um homem
recebeu uma sentença de morte do médico e voltou para casa às 16:42 hr (quando oramos). Ele se deitou para descansar e quase
imediatamente se levantou curado; foi para fora da casa, subiu em seu trator e começou a trabalhar.
Todas as vezes, eu disse para o “procurador” qual era a chave para a resposta da oração: “Você precisa ligar para esta pessoa e
dizer a ela o que foi feito em seu lugar”. Parece que os resultados são melhores quando isto acontece. A pessoa doente precisa ser informada
sobre quem recebeu a oração por ela e quem a curou.
O que o Senhor disse nas línguas foi que, nestes últimos dias, os terremotos em diversos lugares aumentarão. Os padrões do tempo
ficarão mais destrutivos e as coisas ficarão cada vez piores. Mas haverá os momentos em que você viverá um testemunho, como aqueles no
passado que quebraram secas pelo poder de Deus. Você irá a uma cidade ou lugar que está sendo destruído e poderá dizer, “Em Nome de
Jesus, eu paro esta coisa que está destruindo este lugar! Mas quando eu oro, você precisa saber Quem irá parar isto”. Ou se houver uma seca
e as fontes das pessoas estiverem secando, você dirá, “Você precisa saber quem irá encher suas fontes com água”.
Você entende? As pessoas precisam saber quem está transformando as coisas para o bem. Então, ao exercitar a fé, tudo o que o
diabo tenta de ruim, você transformará em um milagre para o qual o pecador olhará e como resultado será salvo!
Portanto, eu determinei isto: Tudo o que o diabo tentar fazer com este planeta ou em meu corpo, eu transformarei aquele ataque
contra ele antes que tudo termine e ganharei um testemunho! Não aceitarei mais nada dele!
*****
Durante a consagração de um bebê no culto:
Estes pertencem a um grupo que será ensinado diferentemente e se tornarão parte de um mover mundial que
estou operando neste momento – Neste mover as crianças pregarão a Minha palavra e o Meu poder como nunca nas
gerações passadas.
Portanto, considere isto com o seu coração, saiba que esta geração da juventude será ensinada e tratada de
maneira diferente da geração passada, pois eles IRÃO dar um passo à frente no conhecimento da Minha palavra e do
Meu poder.
Dave – Eu vi este grande mover em que as crianças com menos de dez anos e até a idade de maturidade estavam ministrando.
Podemos chamá-las de crianças.
Deus disse que se você treinar uma criança no caminho em que ela deve crescer, quando ela for velha, ela não será capaz de se
desviar de cada momento instruído, tudo o que você disse e todo ensinamento que você proveu.
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As crianças desta geração que virá nunca provarão do mundo. Muitas das nossas crianças provaram do mundo em algum momento.
Mas, a promessa Dele para nós é que se mostrarmos a verdade a elas e treiná-las quando forem jovens sobre a maneira que devem proceder,
elas levarão isto pelo resto de suas vidas. Elas sempre saberão o que fazer independente de quanto tentarem, elas nunca conseguiram deixar a
verdade que colocamos nelas. Nunca.
O melhor de Deus é o que Ele tem para estas crianças e o ensinamento será tão peculiar que elas se apoderarão dele. Eu vi algo que
nunca vi antes, na medida em que estas crianças carregavam este Evangelho. Aleluia, Jesus.
*****
Como Eu poderia abrir certas verdades sem que você primeiro entendesse o fundamento que está sob elas e o
que as determina como verdades? Ouça o que o Espírito diz: Os resultados não vieram no passado, mas esta geração
não acabará desta maneira, porque as coisas serão aprendidas e recebidas, fazendo a diferença nestes últimos dias. Pois,
linha sobre linha e preceito sobre preceito, um ensina ao outro até que o fundamento seja firmado – para ver coisas que
não viram antes. Estas são as verdades que muitos não entenderam antes, principalmente nestes últimos séculos até os
dias de hoje.
Então, regozije-se enquanto o Espírito Santo toma Sua posição como Mestre. Muitas outras coisas que
produzirão resultados irão se desvendar nesta próxima década. Seja forte.
Dave – Nesta última parte, estimulado pelo o que eu estava dizendo, Ele começou a falar comigo assim, “Estes tipos de coisas
e muitas outras Eu revelarei a você quando você for capaz de recebê-las”. E então, Ele continuou a falar o resto.
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