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Querido Amigo,
De todas as coisas que Deus nos dá, existe apenas uma que podemos dar de volta a Ele em ministração. Todas as
outras bênçãos que Ele nos dá ministram para nós e através de nós para outras pessoas.
Por exemplo, quando oramos em línguas, Deus ministra edificação ao nosso espírito humano através do Espírito
Santo, revelando Seu plano divino e os mistérios do Evangelho. Através da meditação na Palavra, nossa capacidade de fé
aumenta, o que só pode ser produzido em nosso espírito. E pela confissão da Palavra com fé, liberamos o poder de Deus nas
partes atribuladas de nossa vida.
Veja, todas essas bênçãos divinas fluem para você e através de você para o seu benefício e para o benefício de outros.
No entanto, há uma bênção que flui de você para Deus a fim de ministrar a Ele, e isto é a adoração, principalmente a adoração
pessoal. Estou falando do tipo de adoração em que Deus literalmente muda a sua vida, na medida em que você Lhe dá algo
que Ele anseia receber de você: sua comunhão íntima com Ele. Este nível de intimidade com o Pai Celestial só pode vir
durante a adoração pessoal e através da nova natureza que Ele lhe deu.
Assim, se Deus tivesse uma fraqueza, eu posso lhe dizer qual seria: Você! Ele está desesperadamente apaixonado por
você! Deus o criou para a comunhão; Ele deseja a sua comunhão com Ele mais do que você pode imaginar ou compreender.
Portanto, você agrada a Deus quando levanta sua face para o Céu e começa a ministrar a Ele com o seu amor em
adoração pessoal. A concepção que a maioria das pessoas tem sobre a adoração é cantar na igreja. Esta forma corporativa de
adoração é boa, mas estou falando dos momentos em que você fica sozinho com Deus apenas para estar em comunhão com
Ele. E através do santuário interior do seu coração, você Lhe diz o quanto você O ama e o quanto Ele é importante para você.
A adoração pessoal não é um processo difícil ou complicado. É apenas a expressão da sua adoração a Deus.
Veja, o nível de prazer de Deus com a sua adoração não é determinado pelo quanto você enfeita as suas declarações
com palavras sofisticadas, mas sim, PELA SINCERIDADE DO QUE VOCÊ ESTÁ DIZENDO. Isto porque quando
você está adorando a Ele, está Lhe dando algo que Ele deseja muito. E posso lhe garantir que sua vida mudará
completamente. O seu espírito humano não pode permanecer na Presença de Deus por qualquer período de tempo sem que a
Sua Presença tangível se manifeste dentro de você de tal forma que todos ao seu redor percebam!
Mas o que a Presença de Deus manifestada em sua vida fará com suas tribulações? Será que elas pararão de vir? Não,
elas continuarão vindo. Contudo, a alegria de estar em comunhão íntima com o Senhor se tornará a sua força. E as
tribulações, com o tempo, se dissolverão como um tornado que morre ao chegar diante de sua porta!
Algo profundo aconteceu em minha própria vida após um período inesquecível de adoração pessoal. Acabei me
perguntando se esta experiência com a manifestação da Presença de Deus era comum apenas para alguns chamados, mas o
Espírito Santo falou com meu espírito, dizendo, “Não, isto é para todos os Meus filhos”.
Ainda me lembro de quando esta nova dimensão da Presença de Deus começou a aparecer em minha vida. Antes
disso, eu tinha que operar através dos meus sentidos nos primeiros momentos dos cultos. Eu não entendia como aquilo
funcionava, apenas sabia que depois de um tempo a unção de Deus vinha sobre mim. E então, ela me separava dos meus
sentidos e carnalidade, para que Deus pudesse fluir através do meu espírito com os dons do Espírito.
Naquela época, às vezes Deus tinha dificuldade em tirar os meus sentidos carnais do caminho. Mas, uma vez que Ele
conseguia se livrar deles, a unção fluía e as pessoas eram curadas nos cultos.
É claro que depois a minha carnalidade e sentidos voltavam. E quando isso acontecia, eu dificilmente conseguia
receber algo de Deus. Por outro lado, quando meus sentidos eram postos de lado o suficiente para que Deus fluísse através de
mim, eu era como um leão! A unção fazia muita diferença.
Conheço alguns pregadores que levam ao extremo esta transição entre sua carnalidade e a unção de Deus. Eles
movem nos dons espirituais durante o culto, mas depois, se alguém comete um pequeno erro nos bastidores, estes pregadores
ficam enfurecidos, jogam o microfone e saem batendo o pé! Muitas vezes me perguntei como Deus pode usar este tipo de
gente. Uma vez perguntei ao Senhor, “Como estes pregadores podem operar desta forma? Como Você pode usar pessoas
assim?”
O Senhor respondeu, “Se você ainda não percebeu, Filho, tenho falta de pessoas que posso usar. Uso o que posso. E
você pode notar que uso alguns muito antes de estarem maduros espiritualmente”. Deus usa as pessoas até que possa tirar do
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caminho a sua carnalidade o suficiente para fluir através delas. Contudo, este fluxo divino geralmente tem vida curta porque a
carnalidade sempre volta. Este não é o grande andar que Deus tem em mente para nós. Ele usa quem pode, mas descobri que
Ele mede a maturidade espiritual nas pessoas mais através dos frutos do Espírito nos quais elas andam do que pelas
demonstrações de poder.
Na época em que eu ainda estava na minha transição entre a carnalidade e o fluxo da unção de Deus, eu pensava que
sabia bastante sobre a adoração. Então, Deus me disse, “Você não sabe nada sobre a adoração!”
Descobri o que o Senhor quis dizer um dia, quando entrei em um novo nível de adoração e meu espírito foi
suspendido em Sua Presença por horas e horas. Daquele dia em diante, Deus começou a me levar em uma dimensão de
comunhão com Ele inexistente para mim.
Antes disso, eu não entendia por que Smith Wigglesworth costumava dizer, “Nunca oro mais que trinta minutos, mas
nunca passo mais de trinta minutos sem orar”. Contudo, depois entendi o que ele queria dizer, “O meu espírito está
continuamente em comunicação divina com Deus”.
Veja, o seu espírito é a parte em você através da qual Deus opera. Então, quando você atinge um lugar de
comunicação divina com Ele, onde a sua própria carnalidade não cria uma brecha entre você e tudo o que Ele é, Ele pode fluir
livremente através do seu espírito. É por isso que Smith podia ver um coxo andando na rua com muletas e dizer, “Ei! Você
gostaria que o Senhor Jesus Cristo o curasse?”
“E se Ele não me curar?”
“Então, Ele é um mentiroso!”, respondia Smith. Ele impunha as mãos sobre o homem e Deus o curava!
Se você e a sua carnalidade se encontrassem nessa situação, você não poderia estar nas ruas curando doentes. Você
provavelmente estaria procurando por um lugar para se esconder!
Assim, depois que entrei nesta nova dimensão da adoração, alguém me disse durante uma de nossas conferências,
“Algo está diferente nesta conferência. Parece que o poder de Deus está mais próximo”. Aquela pessoa estava certa. Notei
este “algo diferente” pela primeira vez, depois de um culto que ministrei em um evento. A unção já havia se levantado e eu
estava na sala dos fundos me recuperando. Quando a esposa do pastor sentou ao meu lado para conversar, ela mencionou que
não conseguia dobrar seu polegar há anos. Apenas toquei seu polegar e Deus a curou instantaneamente!
Eu sabia que a unção divina que me motivou a pegar o polegar daquela mulher não era costumeira; percebi que vinha
de outro lugar. Ela não veio de fora, como quando a unção de Deus vem sobre mim para um propósito especial. O poder de
Deus estava fluindo, mas estava vindo de dentro.
Também notei que o fluxo do poder de Deus que veio de dentro para curar o dedo daquela mulher era a mesma
Presença divina que me visitava quando eu entrava em profunda adoração. Com o poder daquela Presença em operação, não
importaria se dezoito diabos tentassem me distrair ou se vinte pessoas estivessem falando comigo ao mesmo tempo. Deus
estava tão perto de mim que eu podia tocá-Lo. Esta era a diferença em Sua Presença!
Este é o caminhar que está disponível para todo crente. Jesus disse, E estes sinais seguirão aos que crerem: Em
meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; ...e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.
(Marcos 16:17,18) Quando os crentes andarem nesta dimensão de comunhão contínua com o Senhor, suas igrejas se encherão!
Enquanto segurava o polegar daquela mulher, eu disse, “Jesus”. De repente, Ela suspirou e começou a dobrar seu
dedo, exclamando, “Oh, meu Senhor, ele está dobrando!”
Um jovem de dezesseis anos estava ali perto e viu o que aconteceu com a esposa do pastor. Ele havia nascido com
um olho cego e já havia passado por muitas linhas de oração. Quando a viu dobrando seu dedo como se nunca tivesse tido
um problema, ele veio até mim e se ajoelhou.
Pus minha mão sobre seus olhos e simplesmente disse, “Em Nome de Jesus”. Pude sentir a vida de Deus fluir através
de mim sobre o jovem. Tirei minha mão e disse, “Agora abra seus olhos”.
Quando ele os abriu, olhou para mim através de seus dois olhos! Ele disse eufórico, “Oh, meu Deus, posso ver!”
Começou a chorar e foi procurar seus pais para contar-lhes o que havia acontecido. Pude ouvi-los celebrando no auditório
pelo que Deus havia feito.
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Enquanto estava lá sentado, orei, “Deus, o que está diferente no que acabou de acontecer?” E o Senhor falou com o
meu espírito, dizendo, “Filho, você não entende? A fé é um produto do seu espírito. A alegria é um produto do seu espírito. A
única parte sua com a qual você pode Me tocar é o seu espírito. Agora você e eu estamos andando juntos e estou muito
próximo de você”.
Durante os primeiros dezoito anos de meu ministério, às vezes preguei de quarenta a quarenta e cinco vezes em um
mês. Passei pelos aeroportos de diversas nações e corria tanto que acabava exausto. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: quando
comecei a fazer uma adoração verdadeira, tornei-me mais animado e mais forte do que nunca. Até mesmo agora, a minha luz
está brilhando mais e a cada minuto me entrego mais a Deus!
Quero que você experimente o que estou experimentando. Quero que você ande na realidade desta comunhão
contínua e próxima com o Senhor. Quero que você fique tão faminto por este tipo de andar com seu Pai Celestial que nada
poderá pará-lo. A verdade é que gosto muito de ensinar sobre a adoração porque sei que na medida em que você ouve a
Palavra e recebe instruções, você pode decidir atingir mais de Deus! No mês que vem ensinarei mais sobre a adoração,
exortando sobre como trocar as suas fraquezas e carnalidade pela força de Deus.
Encorajo você a se entregar a Deus. Aprenda a ficar em Sua Presença em adoração verdadeira. Permita que Ele
derrame Sua glória e Sua própria essência sobre você de tal forma que quando você as experimentar, você mudará para
sempre.
Deus quer passar tempo com você e não quer esperar até que você chegue no Céu. Ele quer abençoá-lo enquanto
você ainda está nesta terra! Então, não espere até chegar no Céu para entrar em Sua Presença. Se você permitir que Ele
queime o lixo da sua vida, você começará a enxergá-Lo como Ele realmente é. E eu lhe garanto: assim que seus olhos
espirituais forem abertos, você vai querer adorá-Lo por toda a eternidade!
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
12 de Abril de 2009 – É o Meu desejo mover
Lembrarei você que quando edifico a fé das pessoas através de palavras, elas às vezes atingem lugares de graça – ou
seja, coisas que provi para elas que são imerecidas – portanto, elas ficam abertas para receber naquele momento. É o Meu
desejo mover naquele momento, porque quero ministrar Minha graça e tudo o que é bom, tudo o que posso, diz o Senhor.
26 de Abril de 2009 – Quando aquele derramamento começar
Quando aquele derramamento começar, o que virá depois, você verá coisas quase nunca vistas. No derramamento do
Meu Espírito, derramarei de tal forma e com tal autoridade que haverá poucas doenças que sobreviverão ao que estou prestes
a fazer, diz o Senhor.
Então, regozije-se naquele dia e saiba que será logo, porque estou juntando o que preciso na área da autoridade para
mover assim e começar a mudar as coisas.
Muitas coisas estão acontecendo ao seu redor, e você verá sinais que foram anunciados e você os reconhecerá como
coisas do fim dos tempos. Saiba que os Meus derramamentos também estarão presentes e lembre-se: Na vossa paciência
possuí as vossas almas. [Lucas 21:19] e nenhum fio de cabelo da sua cabeça perecerá. Quando isso começar a ser derramado,
será como um sinal em neon piscando [dizendo] que o avivamento chegou, “Venham e tragam seus doentes!”
Você fará coisas para Mim – Grandes coisas
Estes serão grandes momentos, pois nada é difícil demais para você que aprender a ouvir a Minha voz e andar no
Espírito. Você andará por caminhos aonde o enviarei e lá fará coisas para Mim, grandes coisas, diz o Senhor.
Então, ouça: nestes momentos de fartura, quando você não precisava se sujeitar, não precisava se ajoelhar, do seu
coração veio amor e você quis aprender a se entregar ao Espírito Santo, para que Ele lhe ensinasse sobre o presente e o
futuro.
Ouça: Oh, haverá multidões sobre as quais o Espírito Santo cairá nestes dias e haverá ensinos que as prepararão.
Haverá multidões vindo até Mim. Esta operação do Espírito que estou trazendo será tamanha manifestação que se você achou
que nestes dias as pessoas estão querendo o Mestre e querendo se entregar totalmente para andar no seu caminho, espere até
ver as pessoas vindo até Mim, não por causa de seus problemas, mas porque viram um desafio que querem superar e crêem
no que Eu disse e no que lhes dei – confiando com fé – que não importa o que acontecer, se elas manterem seu curso, Eu
trarei a mudança e as coisas que elas desejam ver.
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Comentários – Pegamos este curso porque descobrimos através do ensino e da leitura daquele livro que independente do tipo de problema
que tivermos, passo a passo, se você não desistir, Ele o ajudará.
Então, a maioria de nós veio não necessariamente por causa do poder, mas por causa do alívio da pressão ao entrarmos e sairmos deste
caminho. Contudo, haverá muitos que moveram tudo o que tocaram e quando vêem estas coisas, às vezes realizam obras curtas, mas seguram em
Mim e seguem em frente sem medo.
O que estou vendo?
Deus veio porque tivemos problemas em nossa vida, não porque não tivemos. Muitas vezes a razão pela qual buscamos algo assim é porque
temos problemas e precisamos da ajuda Dele para mudar. Vi uma multidão diferente. As pessoas eram conquistadoras. Tudo o que precisavam
saber era o que fazer. Eu O vi se aproximando delas e elas entendiam exatamente o que Ele dizia. E tudo o que elas tinham em seu caráter
entregaram para a mudança que produziria isso.
Pessoalmente, busquei isso porque fui tocado com arrependimento e minha vida estava no “salário mínimo”. Eu tinha que sustentar três
filhos com pouco quando me mudei para Oregon – mas eu tinha uma veia teimosa, então superei o estágio inicial. É muito mais fácil quando se tem
alguém que já passou pelo o que você está passando e lhe diz como vai ser.
Não conheço essa multidão que Ele está buscando, mas creio que são pessoas de “dinheiro”. Acredito que elas usarão suas habilidades de
fortuna para alimentar os evangelhos – pessoas assim.
6 de Maio de 2009 – Eu autorizei você
Do maior ao menor, todo membro do Meu Corpo foi autorizado a usar o Meu Nome. Pare de questionar e hesitar e
apenas creia no que Eu disse. O Meu Nome está acima de todo nome. Creia no que Eu disse; vá em frente e faça o inimigo
cair de joelhos por onde quer que você vá. Eu autorizei você. Então, vá – em Meu Nome, diz o Senhor.
10 de Maio de 2009 – Muitas coisas maravilhosas estão se aproximando
Algumas coisas que devem chegar estão tão próximas que poderei tratar você como se elas já estivessem acontecendo.
Então, olhe para o alto, muitas coisas maravilhosas estão se aproximando. Seja forte, pois este é o momento de avançar, diz o
Senhor.
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