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Querido Amigo, 

 Você quer poder escolher o lugar e o momento do tipo de batalha que impede você de perder? Ou você 
prefere que a batalha venha e escolha VOCÊ em um lugar e momento em que você não estará preparado? 

 Se você permitir que o diabo escolha o lugar e o momento da batalha, ele geralmente deixará você preso por 
um bom tempo na armadilha em que ele o enlaçou. Então, depois que você tiver sofrido bastante, ele virá para acabar 
de vez com você. É assim que “as raposinhas fazem mal à vinha” (Cantares de Salomão 2:15). Perder para o diabo não 
acontece da noite para o dia. 

 Por que você permitiria que o diabo escolhesse o momento e o lugar da sua batalha com ele, se nós temos a 
condição de escolher? Eu descobri que quanto mais seguimos a mente de Cristo na situação em que estamos 
enfrentando, mais vitoriosos seremos em cada batalha. 

 Existe uma porta muito importante que se abriu para mim nos últimos anos – a porta da adoração pessoal – e 
agora sei que os que atentarem para isso e escolherem o lugar onde lutarão poderão entrar por esta porta muito antes 
do que eu. Eu nunca encontrei uma porta que amedronte tanto o diabo como esta. 

 Do outro lado desta porta está a plenitude da expiação e redenção, disponíveis para todos nós que somos 
membros do Corpo de Cristo. Estou falando de uma preparação completa da expiação – a manifestação total de tudo o 
que Jesus nos libertou e de tudo o que Ele conquistou para nós. Trata-se de uma porta que abre o caminho para todos 
os sinais e maravilhas que os homens sonham ter manifestos em sua vida, na medida em que ousam crer. 

 Encontrei esta porta após orar em línguas e me edificar durante muitos anos. Ao continuar me edificando 
através da oração em línguas, eu me vi tomando posse de diferentes partes da minha redenção, uma após a outra. Fui 
me edificando e encontrei o meu chamado. Continuei me edificando e encontrei os dons que acompanham o meu 
chamado. Continuei orando em línguas e encontrei a chave do jejum, que me ajudou a bloquear a carne para poder me 
aproximar ainda mais de uma comunhão com Deus. Então, encontrei a chave para me encher da Palavra Dele, que é a 
meditação pela assimilação – o tipo de meditação dia e noite que nunca pára. Eu busquei mais e descobri as chaves da 
profecia e interpretação. E durante a minha caminhada de buscar o meu chamado, descobri que a oração em línguas é 
um dom de revelação. Aprendi que uma pessoa não pode orar em línguas sem que os mistérios de tudo o que Cristo é, 
a esperança da glória, sejam manifestos em seu entendimento. 

 Finalmente, cheguei até a porta que me levaria ao lugar em Deus onde eu sempre quis entrar. Foi a porta da 
adoração pessoal. 

 Eu perguntei ao Senhor, “Por que Você esperou tanto para me revelar esta porta?” Mas Ele me mostrou que 
era Ele quem estava esperando para que eu chegasse ao lugar onde receberia a revelação da adoração pessoal. Ele sabia 
que eu precisava da força do fundamento que algumas das outras chaves proveram. Caso contrário, eu correria o risco 
de deixar de lado a plenitude do entendimento da adoração pessoal, contentando-me com o conhecimento das 
verdades básicas que aprendi na minha infância espiritual. A edificação continuou me levando àquela porta da adoração 
pessoal, porque eu não parava de orar em línguas. E, finalmente, a porta se abriu onde todas as outras chaves operam 
juntas e onde tudo, verdadeiramente, é possível. 

 O mesmo acontecerá no seu relacionamento com o Pai se você continuar se edificando no Espírito Santo. 
Daqui a dezoito bilhões de anos, Ele terá aquilo que sempre quis – VOCÊ. Não haverá nada entre você e Ele que 
possa dizer, “Eu simplesmente não consigo entrar neste lugar no Espírito ao qual Você está me chamando”. Em vez 
disto, haverá uma comunhão contínua que maravilhará você. Você não conseguirá respirar o ar do Céu sem inalar a 
alegria, a eternidade e a presença de Deus – bênçãos para as quais não há medida. 

 É claro que naquele momento você estará dominando e reinando com Jesus. Mas eu posso lhe garantir o 
seguinte: a comunhão que Deus quer de você daqui a dezoito bilhões de anos, Ele quer AGORA.  

 É a isso que o galho da adoração pessoal nos leva: A DESCOBERTA DA COMUNHÃO QUE O PAI 
QUER DE NÓS ATRAVÉS DA NOVA NATUREZA QUE ELE NOS DEU. A coisa mais importante que 
acontecerá entre você e o Pai neste lugar de adoração é que você descobrirá o quanto Ele sempre amou você e você 
aprenderá a amá-Lo. 

 Veja, tudo o que o Pai sempre quis foi eu e você. Ele manifestou a plenitude da Cruz em Jesus para poder dizer 
que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento (João 5:22). 

 A totalidade da nossa punição foi lançada sobre Jesus muito antes de nascermos. É por isso que a Bíblia diz 
que enquanto ainda éramos Seus inimigos, Ele nos reconciliou Consigo mesmo, pagando o preço total, sem que 
houvesse uma garantia de que receberíamos Seu sacrifício. Sendo assim, seria bom que perguntássemos, “Se Jesus fez 
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isto para mim quando eu era Seu inimigo, o que ele fará por mim agora nesta vida?” Mais do que você pode imaginar, 
eu lhe prometo! 

 Segunda Coríntios 3:19 nos dá um exemplo do que Jesus fará por nós em nossa caminhada com Deus: mas 
todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de 
glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.  

Paulo não estava falando sobre a carne ser transformada de glória em glória. O melhor que você pode fazer 
com o corpo que Adão lhe deu é limpá-lo o máximo possível – de toda fortaleza ou desejo controlar aos que Jesus se 
referiu quando disse ...vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim (João 14:30).  

Em outras palavras, Jesus nunca desenvolveu uma fortaleza através da qual o diabo poderia controlá-Lo. Você 
também pode se livrar de todas as fortalezas em sua vida, até que você consiga crer no impossível, podendo se mover 
em qualquer direção a que o seu espírito nascido de novo o levar. Você pode fazer tudo com o seu corpo, menos 
mudá-lo, porque não é ele que caminha de glória em glória.  

No entanto, um dia, o seu corpo dará um grande SALTO, pois ao som da trombeta, ele será transformado de 
corruptível para incorruptível (1 Coríntios 15:52,53). Mas o seu ESPÍRITO é a parte de você que caminha de glória em 
glória. Quando o seu espírito nasceu de novo, você foi transportado para o Reino do Seu Filho amado (Colossenses 
1:13). Contudo, você não entrou neste reino sabendo tudo.  

Jesus disse em Mateus 18:3, Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum 
entrareis no reino dos céus. Quando você nasce de novo, você tem a inocência de um recém-nascido. Você entra no 
Reino de Deus sabendo praticamente nada, mas tendo uma natureza como a de Deus que está faminta por saber e quer 
ser alimentada. 

É por isso que Paulo disse que o seu homem espiritual está sendo... transformado de glória em glória na 
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você tem o privilégio de olhar na face de Jesus. Portanto, você 
tem a capacidade de ser transformado de glória em glória na imagem Dele. 

O nosso espírito está caminhando de glória em glória, na medida em que Jesus nos transforma em sua imagem; 
mas o nosso corpo, não. Mas porque a Sua glória e vida reinam em nosso espírito, a maldição da lei não pode nos parar; 
doenças e enfermidades, tampouco. A única coisa que pode nos parar é o limite de 120 anos que Deus estabeleceu para 
o nosso vaso terreno. É claro que é nossa responsabilidade mortificar nossa carne, pois Deus declarou que ela está 
morta. 

Quando a mudança desta dispensação para a próxima acontecer, nossos corpos serão transformados de 
mortais para imortais. Mas agora, Deus está conosco neste planeta. E com tudo que está acontecendo no mundo, Ele 
só se importa com uma coisa – se estamos levando a pessoa que está ao nosso lado para o Reino de Deus. 

Veja, o seu amor por Deus não pode crescer no lugar da adoração pessoal sem que o seu amor se estenda 
também às pessoas. Aliás, o propósito de todas as chaves que mencionei é libertar você para que você possa ajudar 
outros a serem libertos. 

Podemos ver esta verdade na resposta de Jesus ao escriba que lhe perguntou, Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?  

Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.  
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de todas as tuas forças. 

E o segundo é este: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do 
que esses. (Marcos 12:28-31) 

Jesus disse que o segundo mandamento é igual ao primeiro. Isto significa que o amor com o qual você ama o 
Pai é o mesmo amor com o qual você ama as pessoas. É inevitável amar mais as pessoas quando você começa a amar 
mais a Deus. 

E eu descobri algo sobre levar as pessoas ao Reino de Deus: ser um fanático desequilibrado não traz ninguém 
para Jesus. O que traz as pessoas, então? TER UMA RESPOSTA QUE ELAS NÃO TÊM. 

Por exemplo, se o seu vizinho tiver uma doença terminal, você vai conseguir trazê-lo para o Senhor, se for até a 
casa dele, orar e fazer com que ele seja curado. Ou então, suponha que ele não consiga pagar uma parcela de sua casa e 
você pague esta parcela para ele até que ele se levante novamente. Fique atento ao que Deus pode fazer na vida desta 
pessoa! 

As pessoas não estão buscando algo que as deixe mais estranhas do que elas já são. Elas começarão a prestar 
atenção quando você lhes mostrar que pode fazer algo pelos seus filhos que estão agindo como loucos possessos pelo 
demônio! 
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Há grupos que tentam trazer as pessoas para Jesus com apenas quatro leis espirituais. Antes de eu ser salvo, 
estes grupos sempre me abordavam nas ruas. Sempre acontecia. Eu estava andando e alguém me parava, perguntando, 
“Você sabe que Jesus Cristo o ama?” Se isso não funcionasse, eles começavam a falar sobre o inferno, “Você tem medo 
do inferno?”  

Mas isso também não funciona, porque a maneira que o pecador foge do inferno quando está se sentindo 
condenado é pecar rapidamente; então, aquele sentimento de culpa vai embora – pelo menos por um tempo. 

Estes crentes me diziam, “Você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca, e então, você será 
salvo”. No entanto, convencer alguém a dizer isto não vai fazer com que ele nasça de novo. Muito menos conseguir 
fazer com que ele faça a oração de salvação à força. Aquela pessoa pode falar tudo, mas se não crer em seu coração, ela 
não nascerá de novo. 

Eu sei disso por experiência própria, porque as pessoas destas “quatro leis espirituais” me convenceram a fazer 
certas confissões e orações mais de uma vez. Elas diziam, “Repita isto após mim”, e eu repetia só para elas me deixarem 
em paz. Mas nenhuma destas experiências me mudou. 

Contudo, vou dizer-lhe o que realmente me mudou. Quando comecei a me interessar pela minha futura esposa, 
Rosalie, ela só me deixava encontrá-la na igreja onde cantava no coral. Foi na igreja dela que eu vi um milagre pela 
primeira vez. Uma pessoa havia caído de um penhasco e seu corpo estava totalmente quebrado. No entanto, durante o 
culto, aquela pessoa pulou da cadeira e começou a correr; ela foi instantaneamente curada! 

Eu nasci de novo em meu coração naquele dia. Eu disse a Jesus, Você é real mesmo! E O recebi como meu 
Salvador. Eu fui até o Senhor quando uma manifestação do Seu poder provou para mim que o Seu amor é real – e eu 
não fui uma exceção à regra. Os crentes não vão conseguir cumprir seu trabalho se não levarem ao perdido o poder de 
Deus que opera milagres. 

Agora deixe-me dizer o que a adoração tem a ver com a sua habilidade de trazer as pessoas para Deus. Deus 
sempre amou você, mas você pode aprender a se suspender neste amor, para que ele mude você. Então, você vai poder 
amá-Lo cada vez mais através desta mudança. Com isso, Ele vai poder amar mais através de você por causa desta 
mudança. Você vai atrás Dele com a sua mudança e Ele vai atrás do mundo com a sua mudança também! 

Em outras palavras, o amor de Deus começará a se manifestar em nós com tanta força que passará a ser 
exprimido através da compaixão por este mundo doente e perdido. É deste amor que João 3:16 falou, onde está escrito 
que Deus amou tanto o mundo que DEU. Bem, nós queremos amá-Lo tanto para RECEBERMOS! 

Nada pode substituir o poder de Deus operando em sua vida quando você está levando o Evangelho ao 
perdido. Quando você passar a ser um crente no qual o amor de Deus é muito forte, Ele poderá manifestar o poder 
Dele através de você para curar e libertar as pessoas. A maneira de viver do pecador tem muito pouco a ver com a 
manifestação do poder de Deus em favor dele. Tudo o que você precisa de alguém que não conhece Deus é o seu 
consentimento. 

Estes são alguns dos benefícios de receber o amor de Deus e de aumentar o seu amor por Ele. 

Neste momento, você está em uma corrida espiritual. Se você for como eu, você quer encontrar o seu chamado 
e ser preparado para isso mais do que tudo, para que Deus possa usá-lo. É o meu desejo ajudar você a andar em um 
caminho que o levará a este lugar.  

Esta escalada até Deus pode começar no momento em que você nasce de novo. Quando você é cheio do 
Espírito Santo, você é apresentado ao poder Dele porque você tem o Seu Espírito. Assim, na medida em que você 
torna a adoração pessoal uma parte do seu dia-a-dia, o amor de Deus vai atingir seu maior pico, o pináculo do seu 
coração que liberta você. Então, você poderá estender o seu amor aos outros, ajudando-os a serem LIBERTOS! 

 
Seu amigo e colaborador, 

DAVE ROBERSON 
 
 

Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 
Tulsa, Oklahoma 

 
Uma caminhada até Deus e até um avivamento de amor 

 

05 de Julho de 2006 – Você pode aproveitar o combate face a face 
Você viu muito do quadro total, entendeu muito do que é para ser e como podemos mudar as coisas, diz o 

Senhor, e de fato você terá o avivamento. Mas, oh, se você Me deixar, Eu posso lhe ensinar como aproveitar o 
combate. Afinal, você não foi chamado para ter vitória em todas as circunstâncias que vêm em seu caminho? Quem é 



 

Ministério Ana Maria Dias  *  minamd.org.br  *  11 4191 6425 

4 

que luta no campo sem ser treinado em casa? Portanto, ouça o que o Espírito diz e se doe a Mim em TODOS os 
momentos e Eu darei a Vitória a você. 

 
1º de Abril de 2007 – Entregue-se a Mim em adoração 
 Entregar-se a Mim em adoração, falando a Minha palavra em adoração, é o que você pode fazer para mudar 
imediatamente a atmosfera ao seu redor, pois a pessoa que faz isso está ministrando a si mesmo. Quando você se 
regozija e Me magnífica com o seu coração – muitos de vocês têm feito isso com todo o coração – saiba que não sou 
Eu que estou mudando. Você está. Você não permanecerá o mesmo quando se aproxima de Mim e glorifica tudo o que 
Eu sou e tudo o que você se tornará, diz o Senhor. 
 
11 de Abril de 2007 – Permaneça no caminho estreito 
 As pessoas se interessarão muito pelo o que você está fazendo. Elas se interessarão em ouvir cada palavra, pois 
verão grandes coisas: níveis de amor e poder que nunca haviam visto nem ouvido falar antes em nenhuma forma de 
religião. Muitos olharam, experimentaram e se apaixonaram com alegria pelo o que estava acontecendo; regozijaram-se 
e entregaram toda a vida no altar do que Eu estou fazendo, diz o Senhor. 
 Então, é hora de se regozijar. Você que tem fé saiba que estou operando estas coisas no Espírito, para que o 
Meu amor manifestado seja o atrativo daqueles que estão procurando pela realidade, sanidade de mente e verdade, diz o 
Senhor. 
 Permaneça no caminho estreito. Não é impressionante que exista um caminho largo no qual todos andam? 
Permaneça no caminho estreito e a nossa comunhão será, de fato, muito rica. 
 
15 de Abril de 2007 – O seu maior objetivo é Me conhecer 

Para aqueles a que dei Meus dons, aqueles que acabaram de cruzar a linha, fiz isto para que operassem em 
(moveres do Espírito, Minha operação de milagres e curas). Mas o Meu melhor é que você permita-Me operar em seu 
caráter para que uma vez que estas coisas forem derramadas sobre você, você não impeça a sua moção para frente 
enquanto você caminha até Mim. Quando Eu lhe dou estas coisas preciosas, elas não são uma conquista que você deve 
parar. O seu maior objetivo é Me conhecer na ausência de medo e na plenitude do Meu amor e da Minha graça. 
 Eu tenho muito mais planejado para você do que possuir apenas uma ou duas operações dos Meus dons 
enquanto todo o resto do que Eu sou está vazio ao seu redor. Seja forte e sabia que nos lugares em que Eu posso 
cumprir a Minha vontade nos mais altos níveis, as pessoas andarão em lugares comigo que trarão tanta segurança, paz e 
realização de vida até o fim da vida delas que elas se regozijarão em verem o Meu dia, diz o Senhor. 
 
22 de Abril de 2007 – Momentos de júbilo e muita alegria estão por vir 

Tenho falado muito e freqüentemente sobre o Meu amor, pois o amor perfeito lança for a o medo. Aquele que 
tem medo tem tormento [1 João 4:18]. Portanto, nem a sua caminhada e nem a sua batalha são contra as circunstâncias 
e situações. Um momento de júbilo e muita alegria está por vir. Muitos de vocês começarão a entrar nestes lugares do 
Espírito de comunhão Comigo e olharão para o que Eu disse. Vocês olharão para a Minha Palavra e para tudo o que 
Eu prometi a vocês e dirão, “Eu nunca entendi isto desta forma”. E isto é por causa da mudança que está começando a 
acontecer em vocês que têm se exercitado na Minha edificação. 

Portanto, fique forte. Muitas coisas precisaram ser aprendidas e muitas, muitas pessoas foram embora porque 
este processo parecia muito longo e demorado. Mas, oh, saiba disto: é o Meu plano começar uma colheita que não 
parará até Eu voltar para colher o fruto precioso da terra. Então, seja forte e você moverá Comigo e não será aniquilado 
pelas finanças ou por doenças e nem tormentos e medos levarão você para longe. O maligno não será capaz, através do 
engano, de desfazer o que o Espírito Santo fez em tantas pessoas. Regozije-se e fique muito feliz. Eu visitarei você com 
mais freqüência no futuro; e você saberá o que está em Minha mente para que possa se regozijar e ficar muito feliz, 
sabendo que pertence à Minha família, diz o Senhor. 

 


