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Querido amigo,  
 
 Um dos aspectos mais importantes do caminhar de um cristão no espírito é ser capaz de distinguir a 
voz de Deus da voz do seu próprio pensamento e emoções, a voz de amigos e da família, e também, por um 
outro lado mais obscuro, a voz de espíritos familiares e atormentadores. 
 
 De acordo com Jesus, recebemos a habilidade de distinguir a voz Dele de qualquer outra voz: 
 Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, [o Bom Pastor] vai adiante delas, e 
as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz; 

mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos 
estranhos.    

João 10:4, 5 
 
Devido às medidas de segurança que entraram em funcionamento após 11 de setembro de 2001, e as 

noticias alarmantes de cada dia, sem dúvida precisamos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Jesus. 
Talvez um dia essa habilidade salve nossa vida ou vida dos que estão ao nosso redor. Então vamos falar sobre 
como Deus se comunica conosco e o que podemos fazer para isolar a parte em nós que ouve Deus. 

 
No meu caminhar com o Senhor, descobri que o Espírito Santo se comunica com nosso espírito 

através de quatro maneiras diferentes. A principal delas é o testemunho interior. Romanos 8:15, 16 fala sobre 
esse método de comunicação divina. 

Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas 
recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai!  
  O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus;  

  Bem, nós não andamos por aí dizendo “Aba, Pai”. Paulo explicou o que ele quis dizer no versículo 16. 
A maneira pela qual o Espírito Santo se comunica conosco é por testificar continuamente dentro de nós que 
somos filhos de Deus.  

Este método de comunicação é um processo contínuo. Não há nenhum momento em que o Espírito 
Santo não esteja testemunhando dentro de mim que eu sou Seu filho. Aliás, não me lembro da última vez que 
estive sem este testemunho. 

  Se o Espírito Santo pode se comunicar e testificar em nosso espírito que estamos salvos, certamente 
Ele pode testificar em nosso espírito se estamos na direção certa ou errada. E se houver um momento em 
que Ele não possa fazer isto, não é culpa Dele. Nós apenas ainda não aprendemos como ouvir o testemunho 
interior. O tormento em nossa vida é tão grande que não conseguimos diferenciar a operação do nosso 
espírito da operação emocional no âmbito da alma. 

A segunda maneira pela qual Deus se comunica é a revelação. Isso acontece quando o Espírito Santo 
libera conhecimento em nosso espírito numa fração de segundo. Em um momento você não sabe nada sobre 
cura, prosperidade ou qualquer outra doutrina bíblica. E, de repente, o Espírito Santo encapsula uma 
revelação inteira, a transfere para o seu espírito e a libera toda de uma vez. Repentinamente você parece 
entender tudo sobre aquele assunto! Você se pergunta, Puxa! Como é que eu sei tudo isso? Eu posso responder: 
Deus se comunicou com você através da revelação. 

A terceira maneira pela qual Deus se comunica conosco é simplesmente por falar dentro do nosso 
espírito de tal modo, que somos capazes de ouvi-Lo. Se soubermos que é o Espírito Santo falando conosco, 
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podemos ouvi-Lo e seremos instruídos. Contudo, muitos de nós não sabemos diferenciar a voz de Deus da 
voz de nossos próprios pensamentos carnais. 

Muitas pessoas não notam a diferença entre sua própria imaginação e as diferentes maneiras pelas 
quais Deus se comunica com elas, seja através do testemunho interior, seja quando o Espírito Santo fala com 
seu espírito, através da revelação, ou de uma visão (que é a quarta maneira pela qual Deus se comunica 
conosco). Estas pessoas muitas vezes trazem vergonha para o Evangelho porque estão sempre dizendo, 
“Deus falou comigo”, e na realidade Ele NÃO falou com elas, e, portanto, criam uma grande confusão. 

No entanto, isto não significa que Deus não fala conosco. Nosso desafio é aprender como ouvir e 
distinguir a voz Dele de nossos próprios pensamentos e de outras vozes que querem a nossa atenção neste 
mundo. 

É por isto que eu insisto que você faça tudo o que possa para entender este assunto de discernir a voz 
de Deus e as diferentes maneiras pelas quais Ele se comunica com você. Muitos cristãos que têm o Espírito 
Santo não conseguem distinguir a voz Dele. 

Na realidade, isto deve ser um alerta para nós sobre a liderança do Espírito Santo. Jesus disse que o 
Espírito Santo veio para um propósito – para nos GUIAR a toda a verdade. Ele não nos FORÇA a toda a 
verdade – Ele GUIA. Ele não nos força a fazer nada que não queiramos – Ele GUIA. 

Graças a Deus, existe uma maneira pela qual Ele pode se envolver com meu espírito e me guiar em 
cada situação da vida. O Espírito Santo pode pegar o conselho que vem do coração de Deus na forma de Sua 
Palavra, reconstruindo-o no meu coração de tal maneira, que ele se torna MEU conselho. Ele pode 
literalmente interpretar para mim a Palavra que eu ouço, e então, me aconselhar com o que Ele acabou de me 
ensinar. Desta forma, o Espírito Santo pode me dar o conselho de que eu tanto preciso, e eu posso evitar o 
conselho do mundo. 

Então, como você prepara e edifica o seu espírito de maneira que ele se torne um abrigo para a 
operação do Espírito Santo? Existe uma forma de fazer isso, mas certamente não tem a ver com aceitar o 
Evangelho socialmente. É necessário que você entregue sua vida a Ele. 

Vamos dar mais um passo à frente. O batismo do Espírito Santo acontece em nosso espírito humano 
porque é no nosso espírito, ou na nossa nova natureza, que ocorrem todas as mudanças permanentes. O 
homem interior também é o lugar onde o Espírito Santo se comunica conosco por causa da habilidade 
tremenda de receber que o espírito nascido de novo possui. Deus pode encapsular uma revelação e explodi-la 
no nosso espírito. Você pode entender em segundos uma verdade que levaria um mês para ser passada para a 
sua mente. 

Talvez você deseje que o Espírito Santo fale mais com a sua mente. Talvez você queira que Jesus 
entre no seu quarto e fale mais com você em pessoa. Mas esta não é a maneira pela qual ele normalmente fala 
com as pessoas. O Espírito Santo recebeu este ministério especifico de comunicação conosco e Ele é o Único 
que pode nos preparar para o que Deus nos chamou a fazer na vida. Portanto, Ele ministra continuamente a 
nós, dentro de nosso espírito. Tudo o que precisamos fazer é nos familiarizar com o ministério Dele e 
aprender a ouvi-Lo. 

Como fazemos isso? Bem, a melhor maneira de se fazer isso é orar muito em línguas. Há momentos 
em que eu deixo minha bíblia de lado e apenas oro no Espírito Santo por algumas horas. Nestes momentos 
de oração, eu não faço nada senão ajustar minha mente a ouvir aquele lugar em mim onde Ele se comunica, 
caso Ele queira dizer algo para mim. 

Para fazer isso, eu preciso pegar um tempo para desligar minha mente. Às vezes eu preciso 
literalmente mandar que a ela se cale e aprenda a ser ouvinte e serva do meu espírito. Talvez ela comece a 
discutir comigo e diga, “Eu não quero me desligar”. Mas eu simplesmente digo, “Durante a próxima hora, 
você vai ficar sentada aí, quietinha, ouvindo o espírito – a parte em mim com a qual Deus se comunica”. 
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Eu descobri que são nesses momentos em que estou quieto, orando no Espírito Santo, que a 

revelação explode e Deus começa a se comunicar comigo. Por que? Porque a principal maneira pela qual 
Deus se comunica não é com o meu cérebro e sim, com o meu espírito. É por isso que eu separo momentos 
somente para orar em línguas, assim a minha mente fica sem fazer nada, de propósito. 

Eu também oro em línguas enquanto estou dirigindo meu carro ou fazendo alguma outra atividade. 
Durante estes momentos, a atenção do meu cérebro é necessária para fazer o que preciso, no entanto, eu sei 
que estou orando mistérios diante de Deus e o meu espírito está sendo edificado. 

Mas quando eu me separo para orar no Espírito Santo e o meu corpo não está sendo utilizado para 
nada mais, a minha mente aprende uma nova forma de disciplina e Deus consegue se comunicar melhor 
comigo. Eu simplesmente desligo minha mente por umas duas horas preciosas e fecho os meus olhos para 
bloquear qualquer distração – qualquer coisa que possa me desviar da minha habilidade de ouvir a parte de 
mim com a qual Ele se comunica. 

Veja, a sua mente é como a força da gravidade. Uma vez que ela começa a descer, ela não quer parar. 
Ela quer pensar em absolutamente tudo. O seu espírito pode estar orando em línguas, mas o seu cérebro está 
andando por aí, tentando resolver um problema ou decidindo o que fazer para o jantar. Ou, se você for 
especialista em preocupações, você notará que até mesmo enquanto o seu espírito está sendo edificado, a sua 
mente está se preocupando sobre tudo! 

Isto foi um problema para mim quando eu comecei a aprender a orar. Eu me fechei em um quarto 
para orar por muitas horas no Espírito Santo, mas a minha mente estava ficando louca com o tédio. Um dia, 
eu acabei indo até a margem de um rio para chutar apenas as pedras verdes. Não podia ser qualquer pedra; eu 
tinha que achar as pedras VERDES. Minha mente estava tão entediada que precisava achar algo para fazer! 

Antes que eu começasse a orar no Espírito Santo por longos períodos, minha mente estava 
acostumada sempre a fazer o que queria. Eu administrava os meus minutos da maneira que ela quisesse! No 
início, eu tentei controlá-la enquanto eu orava em línguas. Ela começava a se distrair e eu dizia, “Não, não! 
Volte aqui!” Mas depois que eu a trazia de volta, ela começava a pensar em outra coisa. Finalmente, eu desisti 
e deixei que ela se aventurasse enquanto eu continuava a orar em línguas. 

Mas, depois de um tempo, a minha mente deixou de resistir e começou a se tornar uma receptora. 
Algumas das revelações que estou pregando hoje são verdades que recebi durante aqueles dias de oração, 
porque eu aprendi a ouvir. Com o tempo, eu passei a conseguir me deitar e ficar quieto, orando em línguas 
por até seis horas. A única parte do meu corpo que se movia naqueles momentos eram os meus olhos, 
quando eu piscava. A minha mente não dava mais ordens ao meu corpo, para que ele se levantasse e andasse 
por aí. 

Depois que minha mente se aquietou, eu descobri que ela estava se tornando mais receptiva para cada 
vez mais edificação e revelação. Mais paz veio. E com ela, o descanso também. 

É maravilhoso quando o descanso começa a dominar a sua mente. Quando a sua mente esta cheia de 
ansiedade, preocupação e tormento, a opressão pode se instalar, roubando a sua habilidade de pensar com 
clareza. Mas uma mente cheia de descanso e paz por muito tempo começará a se restaurar até ficar curada. 
Estou lhe dizendo, se eu fosse você, começaria a aprender a orar muito no Espírito Santo! 

Outra coisa que eu aprecio muito no Espírito Santo é como ele me avisa quando o perigo está 
próximo da minha vida. Ele fará o mesmo por você. 

Por exemplo, o Espírito Santo pode ter nos advertido com relação a uma pessoa a quem estamos 
ligados. Esta pessoa pode ter se mostrado muito carismática, até mesmo dominadora com sua personalidade 
enganadora. Notamos um aviso em nosso espírito, nos impulsionando a nos afastar antes que entremos em 
um relacionamento mais íntimo com ela. Mas ignoramos aquele aviso e prosseguimos mesmo assim – e antes 
que tudo acabe, aquela pessoa nos faz desejar que nunca tivéssemos nascido. 



 

www.minamd.org.br 

4
Quando alguma coisa como essa acontece, nós pensamos, Eu recebi um aviso sobre aquela pessoa e não sei 

por que não obedeci.  Eu vou lhe dizer porque não obedecemos – por não ter certeza de que estávamos ouvindo 
a voz do Espírito Santo. Então deixamos que o Sr. ou a Sra. Carismática tivesse poder sobre nós! 
 

Talvez você se identifique com esse tipo de situação.  Você pode dizer, “Irmão Dave, você disse que 
fez a sua alma se calar para que você ouvisse aquela parte do seu espírito onde você ouve Deus. Então, você 
poderia me ajudar a isolar o ouvido do meu espírito? Você pode me ensinar como fechar os meus olhos, 
desligar minha mente e ouvir o meu espírito, caso o Espírito Santo queira falar alguma coisa comigo?”. 
 

Sim, eu posso.  Entenda isso: nós nunca teremos certeza do que fazer quando sentimos os conselhos 
ou a direção do Espírito Santo, até que primeiro desenvolvamos nossa habilidade de distinguir Sua voz das 
outras vozes do mundo.  Então vamos adiante para tentar entender como desligar nossa mente e aprender a 
ouvir a operação do Espírito Santo. 
 

Primeira Coríntios 14:14 é uma escritura importante para este assunto. Ela diz, Porque, se eu orar 
em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera.  
 

Aquela parte do seu entendimento que Paulo está falando é da habilidade do seu cérebro humano de 
analisar línguas.  Quando você ora em línguas, o seu entendimento é incapaz de entender a língua que vem do 
seu espírito. 
 

Bem, você pode até entender os mistérios que você orou diante do Pai, mas com a sua mente você 
não entenderá uma sílaba sequer que venha do seu espírito, porque é uma língua desconhecida. Em outras 
palavras, você não terá a tradução do que você está orando, a menos que Deus lhe dê a interpretação. 
 

O jeito que Deus normalmente me dá a interpretação, quando estou orando a sós em línguas, é 
explodindo os mistérios e revelação dentro do meu espírito.  Até aquele momento, não é necessário para a 
minha mente entender qualquer sílaba ou palavra que Ele passa pelo meu espírito. 
 

Você talvez me pergunte: “Mas não é apenas o Espírito Santo que origina a oração das línguas? Então 
sobre o que Paulo está falando, quando ele diz, ‘meu espírito ora de fato’? É o Espírito Santo que mora no 
meu espírito ou é o meu espírito humano nascido de novo, recriado, que está verdadeiramente fazendo a 
oração?”. 
 

O Espírito Santo está produzindo aquela língua, mas é o seu espírito humano que está fazendo a 
oração. 
 

Veja, nós somos uma parte do Corpo de Cristo e Jesus é a Cabeça.  Onde quer que o Corpo Dele 
esteja presente nesta terra, a Cabeça tem autoridade.  Quando o Espírito Santo transfere aquela língua 
sobrenatural para o seu espírito humano, Ele também transfere a autoridade.  Agora você, como um membro 
do Corpo de Cristo, está orando uma oração que o Espírito Santo lhe deu com a autoridade de mudar coisas 
nesta terra. 
 

O Espírito Santo diz a você, “Eu preciso lhe ensinar. Eu estou perscrutando o seu coração. Eu sei o 
plano de Deus e Eu estou fazendo intercessão para você de acordo com a vontade Dele. Existem muitas 
coisas que Eu preciso orar através de você para a sua vida pessoal e ministério, assim Eu estou produzindo a 
oração e a oração em línguas. Você fornece o seu espírito e Eu passo a oração através dele”. 
 

Saiba disso: vai ser difícil falhar quando você tem como Sócio de Oração, alguém como o Espírito 
Santo!  Ele está orando a oração perfeita através do seu espírito e continuará enquanto você estiver orando 
em línguas! 
 

Já que é o seu espírito humano que está fazendo a oração, uma transferência de poder está 
acontecendo do Espírito Santo para o seu espírito.  Em algum lugar dentro do seu espírito humano, o 
Espírito Santo literalmente traz aquelas línguas à existência, criando cada sílaba e cada palavra daquela língua 
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sobrenatural.  Se você descobrir onde este processo acontece, você então saberá qual parte do seu homem 
interior monitorar, quando você quiser saber se Deus tem alguma coisa para lhe dizer. 
 

Anos atrás algo interessante aconteceu em minha vida para me ajudar a achar aquela parte do meu 
espírito humano onde Deus se comunica comigo.  Eu estava no ministério há dois anos naquela época e tinha 
usado muito do meu tempo fechado em meu quarto orando por horas em línguas. Naquelas horas eu aprendi 
a desligar os meus sentidos o suficiente para aprender a ouvir o Espírito Santo. 
 

Numa manhã eu estava orando em meu quarto me edificando em línguas.  De repente, parece que 
uma cobertura invisível se pôs sobre mim e eu estava no Santo dos Santos.  Tudo se tornou tão quieto e eu 
passei rapidamente para o âmbito do Espírito.  Deus estava prestes a me ensinar algumas verdades profundas 
sobre como distinguir Sua voz. 
 

Eu vi no Espírito a anatomia física do homem. Então eu vi uma luz suave dentro do corpo do 
homem.  Entendi que aquela luz suave e quente era a forma do coração do homem interior, o qual estava 
completamente coberto pelo homem exterior, parede com parede, mãos com mãos, olhos com olhos, etc. 
 

Naquele momento da revelação, eu aprendi algo que ainda não tinha entendido sobre o espírito do 
homem.  Se eu tivesse a habilidade de ficar em pé diante de você agora mesmo e ter o meu espírito humano 
fora de mim, em pé, próximo do meu homem físico, você veria que o meu homem interior tem mãos, olhos, 
nariz, orelhas, cabelo, etc. Ele também tem um cérebro que se encaixa com o meu cérebro natural.  De fato, o 
meu espírito humano se parece exatamente com o meu homem físico, menos em idade e defeitos. 
 

Mas eu tive mais que aprender.  Nesta visão eu vi a mente do homem espiritual.  E então eu vi o 
Espírito Santo literalmente criando as línguas dentro da mente espiritual, a qual estava banhado por aquela 
suave luz celestial.  No momento em que o Espírito Santo cria as línguas, elas vêm para fora, na mente do 
homem e então saem pela boca do homem.  Eu percebi que eu estava vendo a parte do espírito onde o 
Espírito Santo fala comigo. 
 

Isto me interessou muitíssimo, pois eu sempre fui fascinado pela voz de Deus.  Eu costumava 
importunar os pregadores que diziam que tinham ouvido a voz de Deus.  Eu queria entender onde eles a 
ouviam.  
 

Alguém disse: “Bem, Ele falou no meu espírito”. 
 

Eu dizia, “Você poderia identificar para mim onde aproximadamente Deus falou com você?” 
 

“Bem, a Bíblia diz: ‘Do seu interior fluirão rios de águas vivas’ (João 7:38). Então Deus falou comigo 
bem lá fundo dentro de mim”.  Então a pessoa batia em sua barriga. 
 

A verdade é que a voz do Espírito Santo vem de um lugar bem no fundo – tão fundo, de fato, que até 
parece lógico dizer, “Bem, ela vem daqui de dentro do meu espírito”.  Ela aparece “aqui embaixo”, mas Deus 
se comunica com a mente do nosso espírito. 
 

Foi isso que eu entendi através daquela visão.  O coração do homem interior, o espírito humano, tem 
um cérebro assim como o seu corpo físico.  Este cérebro espiritual se encaixa em seu cérebro natural.  Deus 
não se move fora do seu cérebro espiritual, indo embaixo na região da barriga para falar com você.  Ele se 
comunica com a sua mente espiritual, e esta mente espiritual está em sua cabeça. 
 

A mente espiritual, é claro, fica embaixo da mente natural.  Isto explica porque parece que a voz do 
Espírito Santo está vindo lá de baixo, na região da barriga quando na verdade ela está vindo bem do fundo da 
sua mente espiritual. 
 

O meu homem interior dá ao meu espírito humano a autoridade de operar no mundo natural.  Porque 
eu estou “vestido” do meu corpo físico, eu posso ter contato com as coisas físicas.  Do mesmo modo, o meu 
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cérebro físico permite ao meu cérebro espiritual operar no mundo natural e traduzir o que eu estou 
recebendo no espírito para a operação natural, como as línguas. 
 

Assim, o seu cérebro espiritual é a parte de você com o qual o Espírito Santo se comunica.  Quanto 
mais você orar em línguas, mais você vai se familiarizar com a parte de você onde Ele, de fato, cria a língua 
sobrenatural.   Esta é a mesma parte de você onde Ele lhe dá o testemunho interior ou fala em sua língua 
nativa de modo que você pode ouvir a voz Dele. 
 

Então, deixe-me lhe ajudar a isolar esta parte do seu espírito.  Eu sugiro que você faça o que Deus me 
instruiu a fazer durante aquele tempo de oração.  Ele me fez orar em voz alta, no Espírito Santo, por um 
pouco, então Ele me indicava que parasse.  Eu parava de orar alto, mas as línguas não paravam porque o 
Espírito Santo estava continuamente criando as palavras dentro da minha mente espiritual.  Quando eu não 
deixava as línguas virem alto em minha boca, elas flutuavam para a minha mente natural e eu podia ouvi-las. 
O Espírito Santo simplesmente continuava criando as palavras e eu ficava ouvindo-as. 
 

Se você responder ao Espírito Santo e dizer, “Eu quero orar em línguas”, Ele imediatamente irá 
produzir a língua.  Se você não abrir a sua boca, você verá que pode ouvir aquelas línguas sendo criadas em 
algum lugar dentro de você.  Você estará ouvindo a voz de Deus com o seu ouvido espiritual.  O que Deus 
está falando?  Línguas. Onde Ele está falando?  No seu espírito. 
 

Então, deixe-me sugerir a você orar em línguas em voz alta por alguns momentos, e então parar de 
orar.  Ao fazer isso, você criará um rio que continuará a fluir na sua mente natural, mesmo depois que você 
parar de orar.  Ouça onde esta língua é criada em seu espírito por um momento.  Familiarize-se com isto, pois 
esta é a mesma parte de você que precisa ser monitorada, a fim de distinguir a voz do Espírito Santo. 
 

Quanto mais você orar em línguas, mais você irá se familiarizar com esta fonte de onde vem a língua 
do Espírito Santo e como Ele fala com você.  Então, comece a aprender a ouvi-Lo.  Faça a sua maior 
prioridade em aprender como ouvir a voz de Deus.  Não há nenhum jeito melhor para se preparar para os 
tempos que estão vindo.  Seja lá o que o futuro tem preparado para o mundo, o SEU futuro será iluminado, 
porque você crescerá em comunhão com ELE! 

      Seu amigo e colaborador 

        DAVE ROBERSON 

Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 

Agosto e Setembro, 2006 

23 de Agosto de 2006 

 Na medida em que a Minha verdade aumenta, o Meu fundamento também aumenta. E na medida em 
que o Meu fundamento aumenta nas vidas das pessoas, elas sustentarão estruturas poderosas e não cairão 
diante de nenhum ataque do maligno. Ouça o que o Espírito diz: Depois que a sua comunhão Comigo se 
torna mais rica, Eu tenho posições espirituais para você, que fortalecem você, para que você seja capaz de se 
manter firme com tanto poder quanto qualquer pessoa que se coloca diante de você. 

 Oh, ouça o que o Espírito diz: Eu não enviei o Meu Espírito para trazer as coisas que são Minhas, 
apresentando-as a você? Você não sabe que existem verdades e posições nas quais você pode andar para que 
a sua ousadia atinja âmbitos da fé porque você não tem nenhum medo ou bloqueio em você? 

 Ouça o que o Espírito diz: Meu desejo é levantar você nestes lugares da graça Comigo e lhe dar a 
Minha alegria que é tão forte que nada pode impedir você de se manter firme no que Eu estou derramando 
sobre você nestes últimos dias. 
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3 de Setembro de 2006  

(Durante um convite para receber cura por alguém que está com dor) 

 Eu habito na cura deles, pois isto é algo que Eu já fiz. Deixe o lugar onde você está e venha para onde 
Eu estou, para que Eu possa fazer isso, diz o Senhor, Eu sou o Senhor seu Deus que te cura. [Êxodo 15:26] 

 É o Meu desejo, como Eu já disse para você em Minha Palavra e em profecia, agrupar todos desta 
cidade e realizar milagres, pois eu pegarei o resultado da maldição e o reverterei, realizarei milagres e farei 
aquelas coisas que causam uma corrente abundante na Minha vida. 

 Para aqueles que andaram no Meu Espírito e Me seguiram, sempre houve um momento em que eles 
pegaram o que Eu lhes havia dado como crentes e levaram para os que estavam sob a maldição. Saiba que 
estas coisas realmente acompanham os que crêem: você impõe as mãos sobre o doente, e ele se recupera; 
você fala com a Minha nova língua e expulsa demônios. [Marcos 16:17] Portanto, não tenha medo e não 
retenha nada, pois qual de vocês precisa da Minha vida que o levará para o Céu? Muitos não possuem a 
Minha vida. Então, pegue as Minhas ferramentas e vá até eles, para que você possa levar vida, diz o Senhor. 

(Durante um pedido para que se levantassem e recebessem a cura) 

Entregue-se a Mim. Entregue-se a Mim, você verá que você não pode falar a Minha Palavra e se 
entregar a Mim sem que a gratidão se torne adoração, e a adoração se tornará afirmações de fé e nessa 
comunhão Comigo, você terá o que você pedir. Portanto, receba agora. 

Por que você se preocupa com o que não pode resolver? Pegue a Minha graça e saiba que o meu 
plano para você está pronto. Portanto, siga o Meu plano e Eu lhe darei uma vida longa e livre. 

Quando muitos de vocês pensam em diminuir a velocidade é porque eu coloquei sabedoria em vocês, 
e os sinais que vocês conhecem, outros precisam conhecer. Quando muitos pensam em diminuir a 
velocidade, Eu estou pensando em aumentá-la. E saiba disto: aquele que Me segue de perto no Espírito, Eu 
posso fazer aquelas coisas para você. Portanto, não pare ou volte atrás, nem desista, pois Eu tenho algo para 
cada um de vocês fazer, diz o Senhor. 

Muitos de vocês precisam mudar o seu modo de pensar, pois estão pensando em diminuir a 
velocidade e servirem a vocês mesmos, e Eu estou pensando que vocês devem aumentar a velocidade e Me 
servir. Não há ninguém que anda para frente Comigo que sofra por Me obedecer, pois o que muitos de vocês 
estão buscando, não se encontra nesta ‘parada’, e sim, em Mim, pois Eu sou a sua força e a sua saúde, diz o 
Senhor. 

Eu recebo a sua energia como um sacrifício vivo. Eu recebo você que entregou toda a sua vida no 
Meu altar, jovem ou velho. Eu tenho lugares para você – lugares em Mim de obediência e GRANDE 
galardão. Você não sabe que o seu dom, operando juntamente com outros dons, faz a operação mais eficaz 
que Eu tenho? Portanto, fique pronto no seu lugar e seja forte, grandes são os Meus galardões, diz o Senhor. 

(Durante um convite para entregar comportamentos e falhas) 

Aprenda a ajustar o seu comportamento muito antes de você chegar à vitória. Tenha bom ânimo, Eu 
venci o maligno. E não foi por você? Não foi para ninguém mais, a não ser para você. Então, tenha bom 
ânimo e se regozije, pois o Meu prazer está na comunhão que Eu tenho com você, diz o Senhor. 

A Minha graça é muito capaz de abundar acima do que você pode pedir ou pensar. Portanto, pegue as 
suas incapacidades, pegue as suas falhas, venha até aqui e se ajoelhe, entregue-as a Mim e deixe-Me lhe dar a 
MINHA força. Pegue as suas incapacidades e seu comportamento, venha até aqui e entregue-os a Mim, diz o 
Senhor. 
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 Mais uma vez chegou o momento para aqueles que estimam a Minha Palavra mais do que alimento 
necessário para viver. Eles não depreciarão mais as Minhas palavras, como uma diversão, como algo de 
pouco valor, pois Eu não estou com você por tanto tempo, para, agora, Me separar de você. Com o Meu 
próprio braço, Eu aproximo você de Mim esta noite. Estou reacendendo um apetite em você, não só pela 
Minha Palavra escrita, mas pelas palavras que Eu falo a você, para que elas se tornem a sua vida, mais 
preciosas que o ouro, mais necessárias do que alimento para viver. Coma a Minha Palavra até que Ela se torne 
parte de você, osso do seu osso, carne da sua carne, quando a vida que Ela traz se torne a medula para o 
sangue. 
 A medida que você dá a Minha Palavra, será a mesma medida que você verá os resultados Dela, diz o 
Senhor. 
 
10 de Setembro de 2006 
 
(Antes de uma oração por procuração) 
 
 Sendo movido pela compaixão, o amor nunca falha, pois no momento em que você ora pelos outros, 
quando a compaixão está presente, você acha que existe distância ou tempo entre Eu e eles? Não há distância, 
pois onde você ora, é onde Eu estou. O que você pede de Mim, é onde Eu estou. Quando você ama as 
pessoas com compaixão, então você está erradicando todas as barreiras que Me impedem de manifestar tudo 
o Eu tenho e tudo o que o Céu tem para eles. 
 Então, não seja tímido, seja OUSADO, levante suas mãos e faça com que Eu saiba o que você quer, 
porque Eu sei o que você precisa antes que você ore. Portanto, ouça, preste atenção no que Eu digo, porque 
em momentos como este, como você já percebeu, não é incomum que Eu venha com uma graça extra que 
você precisa para ver a resposta da oração. 
 Como Eu poderei lhe mostrar coisas novas se você não entender as que Eu estou mostrando agora? 
Quando você entender a plenitude destas coisas, Eu poderei lhe mostrar coisas novas, pois estas coisas não 
são difíceis para Mim. 
 Eu esperei por muitas décadas, para até mesmo começar a ver muitas destas coisas que estão 
começando a acontecer. Portanto, seja forte, pois Eu tenho buscado por aqueles que podem Me representar. 
Eu tenho moveres de poder e planos para esta cidade que Eu nunca pude mostrar a ninguém. Mas ouça isto: 
Foi tudo porque o modo de pensar deles estava muito confinado, muito pequeno. Aquele que nunca Me viu 
livre para mover pensa muito pequeno. Seja forte, pois antes Eu puxava você na direção certa, mas agora Eu 
estou apascentando você. Então, continue, mova-se comigo, pois você está sendo preparado para um 
acontecimento inédito, diz o Senhor. 
 
(Para aqueles que receberam uma notícia ruim recentemente) 
 
 Antes que você fique mais atormentado pele notícia que você recebeu, posso lembrar-lhe da Minha 
notícia? A minha notícia é assim: Tudo o que Eu digo que está feito, está feito. Portanto, não creia na outra 
notícia, creia na Minha, diz o Senhor. 
 
 Portanto, pare de se atormentar e deixe isto Comigo.  


