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Querido Amigo, 
 

Ser agradecido deveria ser automático para nós cristãos. Mas, nos tornamos mais conscientes sobre o 
agradecimento com o dia de Ação de Graças. Mesmo torcedores de futebol, ou aqueles que já estão se preparando para 
fazer compras de Natal tentam pensar sobre o que são agradecidos na vida, mesmo se não souberem que Deus é a 
quem deveriam agradecer.  

 
Eu sou agradecido a Deus por tantas coisas, que às vezes é difícil saber por onde começar. Parece não haver 

tempo suficiente em um dia para abranger todas as bênçãos que Deus tem me dado. Mas, eu POSSO lhe dizer isto: Sou 
agradecido pelo seu envolvimento com este ministério!  

 
Quero que você saiba que eu o estimo não só porque você está envolvido conosco, mas porque você é único. 

Não há nenhuma outra pessoa no mundo como você. Você tem uma contribuição especial a fazer para o corpo de 
Cristo que nenhuma outra pessoa pode fazer. 

 
Posso me lembrar de pregadores dizendo o quanto eram agradecidos por mim, mas muitos não tinham tempo 

para investir em minha vida, a menos que isto os beneficiasse. Não é assim que vivo a minha vida. Sei disto porque o 
fato de eu ser um ministro não significa que o meu chamado é mais importante do que o SEU.  

 
Isto é o que acontece quando uma pessoa começa a se desenvolver no amor de Deus. Ela passa a perceber que 

seu trabalho, seu chamado e sua missão na vida não são mais importantes do que o chamado ou serviço de qualquer 
outra pessoa para o Reino. 

 
Quando este tipo de amor ganha lugar, algo acontece. Ele ativa a habilidade criativa de Deus no interior de uma 

pessoa em mil maneiras diferentes. A pessoa se dedica a servir e ajudar no amadurecimento e nutrição do povo de Deus 
até que ele atinja um lugar onde esteja contribuindo para o Reino de Deus por estar cumprindo e respondendo ao seu 
chamado.  

 
Espero que você tenha sido abençoado pelas cartas que mandamos a cada mês neste ano. Oro para que na 

medida em que você se dedica à mensagem da oração em línguas, jejum, períodos de adoração pessoal e assimilação da 
Palavra de Deus, você esteja crescendo em seu relacionamento com Ele, preenchendo seu lugar no Reino de Deus. 

 
Aqui estão profecias que recebemos no “The Family Prayer Center” em agosto até meados de outubro. Algumas 

delas e seus comentários vieram através de Gary Carpenter, que ministra aqui. Gary é um mestre provido de muitos 
dons e tem recebido muita revelação de Deus por “seguir a mensagem” fielmente. Seus ensinamentos e estas profecias 
têm tudo a ver com o ministério que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo nos diz em Primeira Coríntios 14:3, Mas o 
que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Creio que você se encontrará edificado, 
exortado e consolado por estas profecias e que tomará um tempo para refletir sobre muitas coisas pelas quais você 
pode ser agradecido neste momento do ano e em sua vida.  

 
Seu amigo e colaborador 

Dave Roberson 
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PROFECIAS 

Agosto a Meados de Outubro/2005 
 

Dave – Se você deixá-Lo, Deus o exaltará e o estabelecerá em Sua paz. Ele colocará as direções em seus passos, levando-o em 
Seu caminho. Na medida em que estes dias se passarem, é muito importante que você esteja próximo deste caminho por causa dos dias que 
virão.  

 
Então, quando vocês se aproximarem uns dos outros, fortaleçam-se uns aos outros e deixem que Eu os 

fortaleça. Ministrem uns aos outros o Meu amor como bons servos, diz o Senhor. 
 

***** 
Na medida em que a Igreja se levanta e se apodera do que Eu já dei a ela, sua vitória será completa. Mas, 

enquanto ela tentar combater o combate sem preparação, o inimigo continuará roubando e destruindo. 
 
Dave – Ele está dizendo algo assim: Linha sobre linha, preceito sobre preceito, Ele tem esperado. Não apenas por nós; mas 

qualquer pessoa que – linha sobre linha, preceito sobre preceito – vai de glória em glória para receber a preparação necessária para deter o 
inimigo e para alcançar o reavivamento. 

 
Até agora Ele tem se segurado de certa maneira. Não estou falando apenas sobre nós – o mundo não está muito bem de modo 

geral. O cristianismo não tem uma porcentagem muito grande e se em algum lugar ela for maior, provavelmente está quase por morrer.  
 
As ferramentas do diabo estão funcionando muito bem e obviamente as ferramentas que Deus tem para operar contras as do diabo 

são aquelas que Ele já nos deu. 
 

***** 
 

Por muitos anos tenho colocado estes fundamentos – Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco 
aqui, um pouco lá para você. Tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, camada sobre camada tenho colocado um 
fundamento sob os pés dos que estão famintos, dos que ouvem e estão atentos. Agora é o momento para recolocar o 
que já foi colocado, porque agora estou construindo as paredes. Agora estou colocando os tetos e outros níveis maiores 
sobre estas paredes; estou construindo uma estrutura. 

 
***** 

 
O seu problema não são as coisas que você NÃO ouviu de Mim, o seu problema diz respeito às coisas que 

você OUVIU de Mim. No entanto, você esconde a sua alma da obediência ao que já foi falado. Entregue-se a Mim. Eu 
sou o seu Pai Amado. Eu o ajudarei a Me obedecer. Eu o ajudarei com a mudança necessária na sua vida, diz o Senhor. 
Mas não esconda a sua alma da Minha voz, mesmo das coisas que você já ouviu. Não olhe tanto para o âmbito da 
mente, olhe para o âmbito da sua consciência para aquelas coisas que estou falando agora, diz o Senhor.  

 
Gary – O âmbito da sua consciência envolve as coisas que Ele tem lidado com você, algumas, por anos. Gradativamente, temos 

atingido um lugar de entrega à nova natureza.Quanto mais fazemos isto, mais nos tornamos abertos para a liderança do Espírito Santo. 
Ele fala através da mesma voz. Ele fala através daquele mesmo lugar em você – a consciência. Quanto mais você se entregar a sua 
consciência, mais você ouvirá do Espírito Santo. 

 
***** 

Tudo que Eu tenho é seu; portanto, receba. 
 
Até mesmo agora – neste momento – estou cobrindo você com a Minha glória e o Meu poder de cura. Então, 

entregue o seu coração a Mim e dedique-se, pois nada é impossível para aquele que crê. Portanto, não duvide em seu 
coração e receba.  

 
Eu não lhe dei o Meu Espírito? Ele não veio para lhe guiar em toda a verdade? Não é a presença Dele em você 

que o leva de um coração que não crê a um coração que crê? Portanto, não duvide em você mesmo, mas determine que 
as coisas não permanecerão as mesmas e elas MUDARÃO, diz o Senhor. 

 
O Espírito Santo o ensinará a olhar para os lugares onde Eu estou em sua vida – não onde você está ou de 

onde você veio, mas onde Eu estou agora em sua vida. Se você Me glorificar, lá, Eu me tornarei aquelas coisas para 
você, diz o Senhor. 
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***** 

Qualquer entrega é verdadeiramente recebida onde quer que você esteja, se for uma entrega total. As palavras 
“muito difícil” não existem no Meu vocabulário. Não há nada fora do Meu alcance, ou qualquer coisa que você tenha 
feito que não tenha sido redimida. 

 
Quando você entregar esta parte da sua vida, poderei ligar a parte que você entregou com a parte que você está 

andando Comigo. Eu restabelecerei o seu caminho – apenas agora você andará no caminho certo. Você não se desviará. 
Você andará no caminho certo.  

 
Eu não tenho falado sobre a Minha liderança? Ouça o seu coração, pois agora é o momento em que muitos, 

muitos corações voltarão. Muitos ensinamentos errados serão expostos e muitos, muitos homens ficarão admirados, 
pois este é o dia da mídia em que qualquer voz pode ser ouvida pelo mundo com rapidez. Este é o momento 
profetizado desde o início dos tempos. 

 
Portanto, seja forte e siga a Minha liderança, pois Eu tenho coisas para você maiores que você, mas não 

maiores do que Eu e você juntos. Então, levante-se e seja forte, estabeleça-se em vitória Comigo para que possamos ir 
adiante juntos. 

 
***** 

Os sistemas criados por homens começarão a falhar na provisão para os famintos e sedentos. O que muitos 
acharam ser o caminho difícil, será o caminho das respostas. Portanto, seja forte e não ande no caminho do mundo, 
ande Comigo, pois você perceberá que o Meu jugo é suave e o Meu fardo, leve. 

 
Haverá choro e ranger de dentes quando todas estas coisas começarem a falhar com os que confiaram nelas. 

Portanto, fique Comigo. Seja fiel em seu caminhar e Eu proverei para você. Eu não disse que nenhum cabelo em sua 
cabeça pereceria? Portanto, levante a sua voz durante a tribulação e deixe o mundo ouvir o que Eu disse, diz o Senhor. 

 
***** 

Gary – Na verdade, não é assim, mas esta é a única maneira que Ele pode comunicar isto a nós. Sabemos que Ele conhece tudo, 
mas para vocês será assim: Na medida em que você anda com Ele, você descobrirá não só o que ELE fará, mas para você, parecerá que Ele 
descobrirá o que VOCÊ fará. 

 
É claro que Ele já sabe o que você fará em qualquer situação. Em primeiro lugar, isto pode mudar. Mas depois, na medida em que 

você anda com Ele e desenvolve um relacionamento de verdade com Ele, você O conhecerá melhor. 
 
Imagine que alguém me ligasse e dissesse que viram minha esposa Sue batendo em crianças pelas ruas. Eu responderia 

imediatamente, “Mentiroso! Não me importo se você e outras doze testemunhas disserem isto – Eu conheço a Sue! Ela não é assim. Ela não 
faz isso”. Você desenvolverá este tipo de relacionamento intimo com o Espírito Santo para que independentemente das mentiras que a religião 
diz sobre Ele, você diga, “Não, o Espírito Santo não é assim. Eu conheço o Espírito Santo”.  

 
Esta é a parte que eu não estava conseguindo dizer em inglês: Você desenvolverá uma confiança sobre o que Deus confia a VOCÊ 

para fazer, a partir do seu ponto de vista. É daí que a fé vem – de um saber confiante que Deus confia em você, na medida em que você e 
Ele desenvolvem um relacionamento íntimo. 

 
Na verdade, nenhum de nós está acusando o Espírito Santo – pelo menos eu espero que você não esteja e que nós não estejamos. O 

que mata a fé é o fato de que nós NOS conhecemos. O que mata a fé é a parte que temos nisto – o que somos em nossa carne. 
 
Ele está me dizendo – não sei se já ouvi isto antes, mas Ele está me dizendo que se você andar com Ele, ouvi-Lo, obedecendo-Lhe 

nas pequenas coisas, você desenvolverá uma confiança para que Ele possa falar e confiar em você. Isto constrói a fé. Isto terá um grande 
impacto na sua fé. E o Espírito Santo – é bom que você saiba – flui através da fé. 

 
Podemos falar sobre a mulher com um sangramento, ela veio até Jesus em Sua humanidade – não Sua divindade, Sua humanidade 

– e quando ela O tocou, poder de cura entrou em seu corpo. Jesus se virou, e não estava brincando quando disse, “Quem Me tocou?”. Em 
Sua humanidade, Ele não sabia quem era. 

 
O que isto quer dizer? Não foi a fé de Jesus; foi a fé DAQUELA MULHER que atraiu o poder de cura do Espírito Santo do 

corpo de Jesus. Foi a fé DELA. 
 
Glória a Deus! Uma confiança virá. E quando você agir, este tipo de fluir virá através das SUAS mãos para as pessoas. É uma 

confiança muito grande. Aleluia! Obrigado, Senhor. Isto virá de um nível de maturidade. 
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***** 
Dave – Línguas e interpretação: Deus estava expressando Sua alegria com a maturidade, linha sobre linha, da geração que está 

chegando ao lugar onde poderá receber o amor que Ele está derramando. Então, Ele poderá receber o amor que seremos capazes de derramar 
sobre Ele. Ele está ansioso por uma geração que desenvolverá este tipo de relacionamento com ele. 

 
***** 

Como Eu já disse muitas vezes a Minha graça está disponível; mais uma vez, Eu lhe disse que estou oferecendo 
a Minha graça, e ainda, a Minha graça. 

 
Dave – De alguma maneira, através da adoração pessoal, nós descobrimos uma veia. Mas como qualquer outra coisa, recebemos 

por fé. Entramos em uma linha e saímos de lá curados, todo tipo de coisa acontece. Mas nos últimos anos, Deus levou isto a um âmbito de 
cura, fazendo com que descobríssemos que a cura tem a ver com a alma, assim como os milagres têm a ver com o corpo. 

 
Muitas vezes você tira uma alma da cadeira de rodas quando, primeiramente, fortalezas são destruídas sobrenaturalmente, para 

curar aquela pessoa. Bem, estou descobrindo que este é o mesmo tipo de graça que ajuda a entrega, para que quando seu coração for 
vivificado, você queira se entregar. Algo vem da fonte dentro de você que diz, “Chegou a minha hora. Não quero continuar o mesmo. Quero 
me entregar totalmente e quero a Sua graça para que as minhas fraquezas sejam trocadas pela Sua força”. Parece que algo como o dom da fé 
acompanhará esta graça em alguns momentos. 

 
Sinto algo nesta atmosfera como o dom da fé – em outras palavras, com Sua generosidade, Sua paz e Sua graça. Deus disse algo 

que queria dizer faz tempo, e conseguimos dizer. 
 
Você sabe que você quer se entregar, mas às vezes a pessoa acaba deixando para depois, se apegando ao que precisa ir embora. 

Bem, e se eu dissesse que o dom da fé está acompanhando a graça Dele? Ele quer estar lá para receber a sua entrega e trocar a sua fraqueza 
pela força Dele, ajudando-o a se preparar para as coisas que virão. 

 
(Nota para o leitor: Tivemos uma linha de oração durante o culto, mas cremos que você pode receber esta graça por fé onde você 

está agora. Se o que foi dito nesta profecia vivificou algo dentro de você, por favor, separe um tempo a sós com o Senhor e ofereça a sua entrega 
a Ele, entregando a sua fraqueza pela força Dele. A hora e o lugar não importa – Ele está olhando para o seu coração.) 

 
***** 

Eu ouvi o clamor do seu coração; ouvi o que você está colocando diante de Mim. A fé que recebe a graça é a 
mesma fé que recebe as respostas. Como Eu já o ajudei antes, o ajudarei agora. 

 
Dave – Ele está consciente da sua situação, totalmente consciente sobre o que você tem orado com tudo em você. Mas saiba disto: 

Na medida em que a graça Dele continuar a crescer neste lugar, a operação dos seus dons e poder também crescerá. Ele está dizendo que a fé 
está aqui para a graça. Então, se você tem um problema, agora é o momento para entregá-lo. Levante as suas mãos, seja o problema dor em 
seu corpo ou uma circunstância. Confie em mim quando eu digo – Ele quer Se dirigir a cada um dos seus problemas com uma resposta. 

 
Esta é uma das tarefas que pertence aos anjos: Adiantarem-se para preparar a mudança, a direção correta, 

transações e atmosferas. Comece a Me agradecer pela ministração dos anjos por aqueles que são os herdeiros da 
salvação. Libere a sua oração para Mim, pois muitos de vocês têm sentido uma presença nova. Para você, é algo novo, 
mas contida dentro dela está uma oração respondida em um nível muito notável. Seja forte e corajoso. Um momento 
precioso está por vir. 

 
***** 

Tenha misericórdia com os jovens. Tenha misericórdia com os jovens que estão se levantando em temor e 
tremor, desejando ser usados pelo seu Pai. Sim, Eu estou usando-os apesar de seu orgulho. Sim, estou usando-os apesar 
de sua imaturidade. Sim, eles podem profetizar uma palavra verdadeira de Mim e logo dizer algo ruim sobre você. 
Tenha misericórdia, diz o Senhor. Não despreze estes pequeninos que estão em treino para serem usados pelo Meu 
Espírito. Tenha misericórdia; seja misericordioso assim como o Seu Pai é misericordioso. Não julgue. Não julgue os 
que estão em Minhas salas de treinamento, diz o Senhor. 
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Profecias de Outubro/2005 

Conferência de Oração e Poder 
 
02 de Outubro/2005 
 
Eles serão agressivos e, de fato, invadirão os lugares escuros. Farão isto com um sucesso nunca visto em muitos 

séculos, porque estou colocando muitas coisas juntas para o que farei nos últimos dias. Em nenhum outro momento o 
exército que enviarei será tão bem equipado pelas coisas do Espírito.  Em nenhum outro momento o Meu governo 
estará em tamanha operação e a Minha bênção tão próxima de você. Você dirá, “Parece que estou andando em um 
lugar novo”. Para você, é um lugar novo. Para você, é um lugar novo. Para você, é um lugar novo – mas para Mim, é 
um lugar que sempre esteve estabelecido para você. 

 
Seja forte e saiba que linha sobre linha, preceito sobre preceito, Eu tenho muitos planos para você e para 

aqueles que lhe precederão nesta terra neste dia, diz o Senhor. 
 

***** 
Muitos de vocês têm superado muitas coisas. Vocês estão mais fortes do que no passado e o inimigo foi 

forçado a se levantar e atacá-lo com mais fúria e dedicação para detê-lo, pois você está entrando em uma área perigosa 
– perigosa para o diabo. Então, continue a ser forte e saiba disto: haverá grandes momentos de graça quando Eu o 
fortalecerei e o visitarei com a Minha Presença. Muitos de vocês estão muito, muito próximos de receberem de Mim em 
áreas que não receberam ainda. 

 
Seja forte e saiba que até nestes cultos, alguns de vocês serão levados para andar em um lugar que ainda não 

andaram. 
 

***** 
Eu tenho alguns lugares – não muitos, mas alguns – que farão com que a esperança volte em certos moveres 

residentes em tempos passados. A esperança voltará para os estagnados, os coxos, os aleijados e os cegos. Eles terão 
muita esperança para ver e ouvir o que está acontecendo na terra e vindo em sua direção. Então seja forte. Posso 
depender de você ou devo procurar por outro?  

 
Não tenho muitos. Tenho alguns, mas não muitos. 
 
Dave – O que eu estou entendendo é que talvez não estejamos prontos, mas estamos próximos de receber o que Ele fará para esta 

nossa cidadezinha. 
 

***** 
Muitos de vocês não estão prontos para esta conferência. 
 
Gary – Ele lhe dará muito. Ele lhe dará tanto que você dirá. “Preciso de preparação para levar tudo isto. Tanto está sendo dado 

rapidamente! Eu disse para o Senhor que eu estava faminto, mas Ele me alimentou demais!”. 
 
Ele está me dizendo o que tem dito com freqüência. Este não é um período para recolocar fundamentos antigos. Estamos entrando 

em um período de colheita. Estamos entrando em um momento de maturidade com relação às coisas fundamentais – graças a Deus que 
estamos em uma era em que os ensinamentos estão fluindo como água, através da Internet, dos CDs, através de tantas coisas. Se você estiver 
faminto por este fundamento, certamente você poderá tê-lo. 

 
O Senhor disse para mim e para Sue há muitos anos durante nosso momento de oração, antes de ouvirmos falar desta igreja, “O 

dia chegará em que gerarei bebês com dentes. Eles serão capazes de devorar a carne com muita rapidez”.  
 
05 de Outubro/2005 
 
Todas as coisas são possíveis para aquele que crê quando Eu, em Minha atmosfera, trouxer os moveres e os 

dons do Espírito. Pois quando eles estão presentes, Eu estou presente. Quando Me movo nestas coisas, esteja certo de 
que VOCÊ moverá nestas coisas. Quando isto acontecer, você verá que os resultados serão abrangentes, porque Eu 
procuro por estas avenidas através da quais Eu posso Me manifestar. 

 
***** 

Dave – Ele disse que a guerra em que estamos entrando está relacionada ao início das dores. Haverá um lugar incomum no qual 
nos encontraremos. Serão necessários um lugar e uma medida em Deus que muitos não conhecem. 
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Eu estava ouvindo-O e Ele começou a falar sobre Marta e Maria. Ele disse, “Marta estava preocupara com muitas coisas. Ela 

disse, ‘Você não pode chamar Maria, minha irmã para me ajudar?’e Jesus disse, ‘Ela escolheu o lugar certo’- sentar aos pés Dele para ouvi-
Lo”.  

 
Jesus não se referia ao que estava acontecendo. Ele estava falando sobre onde Marta estava operando. Mas, eu vi um desafio sendo 

respondido por Ele e este desafio era chamar pessoas que estão servindo-O para prepará-las para o que virá. Elas começaram a passar uma 
quantia de tempo incomum em Sua Presença. Eu vi pessoas sendo equipadas com uma preparação que elas nunca haviam visto antes. Elas 
estavam animadas. 

 
O diabo tem feito uma grande guerra para tirar as pessoas da Presença de Deus. É uma grande guerra, mas há pessoas que 

conseguiram ultrapassar o inimigo o suficiente para experimentar um pouco do que permanecer na Presença de Deus produz – só um pouco. 
Estas pessoas são aquelas que parecem ser corajosas o suficiente para deixar de lado tudo o que se opõe à fé – o homem dos sentidos, as 
circunstâncias, tudo. Elas foram em frente em Deus, fazendo o necessário para receber o que Ele tinha. 

 
07 de Outubro/05 
 
Dave – As bênçãos são muitas e grandiosas. O que eu entendi é que desta vez, Deus destacou nesta interpretação que Ele foi 

capaz de entrar em sua vida – o tipo de entrada que muda você em quase todas as áreas que estão sendo formadas sobre o fundamento. Isso 
significa que quando você for embora, você será mais sólido e mais abençoado. Isso significa que não importa o que aconteça com o mundo, 
você ficará bem sobre o fundamento que esta se formando sob você.  

 
***** 

Dave – Muitos de vocês estão se virando e começando a se entregar com a motivação certa, o coração certo, o espírito certo. Esta é a 
primeira vez que senti tamanho prazer do Pai nesta área.  

 
Eu senti este prazer muito forte quando tirei a culpa Dele por tudo. Mas, agora estou começando a sentir o prazer Dele com muita 

força pelas pessoas que cruzaram aquela linha e estão começando a operar verdadeiramente através do coração. Você sabe o quão bem isso me 
faz sentir por saber que quando você for embora, algumas das bênçãos em que você começará a operar serão do tipo que acontecem a propósito 
– o tipo que opera em qualquer momento através de qualquer coisa? Ele é a sua Provisão.  

 
O que Ele está dizendo que eu devo interpretar é: Ele está muito contente, muito contente. Posso sentir o prazer Dele.  
 

***** 
 
A Minha sabedoria é a sua sabedoria. Mantenha os seus olhos abertos para que você veja através dos Meus 

olhos, diz o Senhor. Sempre em momentos de mudança, há grande oportunidade para ministrar, e para prosperar 
quando poucos são prósperos. Muitos perguntarão, “O que é esta esperança que você tem em você?” E você dirá, “A 
minha confiança está no Meu Senhor, Ele me susterá”.  

 
***** 

Portanto, vocês que estão se aperfeiçoando, notem a diferença, pois vocês sairão de algumas coisas para 
entrarem em outras. 

 
Dave – Ele estava se dirigindo a isto em um outro dia. Parece que um fundamento suficiente foi colocado, mudança suficiente nas 

pessoas tem acontecido para que Deus encontre o que Ele precisa para começar a mover as coisas para um outro nível. Portanto, somos 
privilegiados por ajudar isto a trazer Jesus de volta logo. 

 
***** 

Durante a oferta:  
 
Dave – Parece que uma linha foi cruzada nesta conferência. Eu achei que isto fosse acontecer, e aconteceu. Então, eu acho que a 

sua entrega será deste outro lado desta vez. Eu acho que muitos de vocês estão causando muito prazer para o Pai. 
 

***** 
De fato, na medida em que você se aproxima de Mim com estas coisas, na medida em que você se aproxima 

deste lugar Santo em que Eu habito, saiba disto: Nada será impossível para você. Isto não é uma coisa para se entender 
com a mente; isto é uma coisa que se entende com o coração. 
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Muitos usam os seus próprios motivos para se aproximar de Mim, para se aproximar do Meu lugar Santo. 

Poucos usam Aquele que Eu estabeleci naquele lugar para guiá-los a toda verdade para sustentá-los e manifestar a 
Minha vontade neles. Andar no Meu espírito e na Minha glória é um lugar preparado para você desde a redenção. 
Portanto, pegue o seu treinamento e se entregue ao Meu Espírito, pois Eu tenho estes lugares para você andar. Quando 
eles começarem a se manifestar, você dirá, “Se eu soubesse que este era o caminho, eu teria entrado nele há muito 
tempo”. Isto não é uma coisa difícil; é uma coisa do Espírito e comunhão. 

 
** Fim das profecias da Conferência ** 

 
Dave – Você precisa a aproveitar a jornada e as coisas do jeito que elas são. Não há razão para não aproveitar a parte da 

jornada em que você está se você realmente crê que Deus tem a resposta. 
 
Haverá um dia em que você olhará para estes dias e dirá, “Eu queria ter aproveitado. Eu queria ter aproveitado.” Haverá um dia 

em que você olhará para trás de um outro lugar e dirá,”Aqueles dias simples do passado, quando eu estava me tornando um servo – eu tinha 
tanto tempo em minhas mãos”.  

 
***** 

Eu uno o Meu povo quando as coisas são confirmadas. O meu melhor é poder confirmar o que você tem 
recebido. Eu não apenas os uno para confirmar, mas para organizar e revelar uma outra parte do que está no futuro. 
Portanto, prepare-se para saber. Adore-Me, e se separe. Ore muito para que você entenda os mistérios que constroem a 
ponte para o poder de mover montanhas que Eu tornei disponível, pois Eu não peço que ninguém seja mal preparado. 
Neste ano você perceberá muito sobre a Minha preparação e atingirá um lugar de muita insatisfação, para que você não 
permaneça do mesmo jeito. Então, você entrará em intercessão e Me dará o que preciso para levá-lo adiante em sua 
hora e em Meu poder. 

 
Este é o momento pelo qual muitos têm esperado. Você tem olhado, observado, esperado e se perguntado, 

“Quando chegará este momento?”.  Oh, você estaria aqui há muito tempo, se você tivesse percebido naquele momento 
e se entregado completamente para o que Eu tenho para você. Então, pare de correr para lá e para cá e se estabeleça 
Naquela enviado para lhe ensinar – Não para se levantar sobre todos os outros mestres, mas para que Eu o ensine com 
o Espírito Santo para confirmar o que está sendo dado nestes últimos dias. 

 
***** 

 
 


