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Querido amigo, 
 

Você já percebeu que quanto mais você tenta encontrar um tempo para buscar a Deus, mais coisas 
aparecem para impedi-lo de fazer isso? Estes empecilhos podem ser razões muito justificáveis ou tribulações 
e circunstâncias que o diabo lança contra você – e ele tem uma razão muito boa para tentar parar você. 
 

O Espírito de Deus que habita dentro de você conhece a mente e o plano de Deus para você nesta 
geração. Na medida em que você ora diligentemente em línguas, você dá condição ao Espírito Santo de 
interceder por você diante da Grande Sala do Trono da Graça de acordo com o plano de Deus. É aí que você 
sabe que todos as coisas contribuem juntamente para o seu bem, porque você ama a Deus e é chamado 
segundo o propósito Dele. Por quê? Porque o plano Dele para a sua vida está dentro do propósito geral Dele 
e o Espírito Santo é quem está orando para que este plano passe a existir! 
 
 Esta revelação é suficiente para fazer você querer orar em línguas a noite toda, não é? 
 
 Você pode perguntar, “Bem, o que o Espírito Santo vai fazer por mim se eu for fiel na oração em 
línguas?” Ele vai correr na sua frente. Ele vai começar a operar o plano de Deus para você, iluminando a sua 
mente para o que Deus tem para você nos próximos meses e anos. Por que o Espírito Santo fará isso? 
Porque você é um filho de Deus comprado pelo sangue. Deus estima você tanto que enviou a terceira Pessoa 
da Trindade para viver dentro de você e operar os propósitos, intentos e planos Dele. 
 
 Mas entenda o seguinte: o diabo não quer apenas lutar contra você; ele quer ACABAR com você. 
Então, o que ele vai fazer? Como qualquer bom general, ele sabe que se conseguir cortar a linha de 
suprimento, ele poderá vencer a guerra sem que você dê um tiro sequer. Se ele cortar a linha de suprimento, 
você se reduzirá a um bebê chorão, suplicando por ajuda como um cão escaldado.  
 
 Ah, como o diabo gostaria de cortar a sua linha de suprimento! Ele quer neutralizar você até que você 
se torne nada além de um membro de uma religião sem poder que nunca realiza nada para Deus! Veja, 
Satanás não se importa muito se você apenas vai a uma igreja que pajeia você e faz com que você vá para o 
Céu. Ele quer roubar algo do seu andar com Deus que ameaça o reino de trevas dele – como o prazer de 
impor as mãos sobre os doentes e vê-los curados; a paz e a alegria que só podem ser experimentadas quando 
a sua fonte deixa de ser o mundo e passa a ser Deus e o profundo contentamento de saber que o seu 
suprimento divino é intocável. 
 
 Quando você tem Deus, você não tem apenas mais do que o suficiente – você tem mil “recomeços”. 
É claro que o diabo quer neutralizar você. Ele quer que você jamais conheça o prazer de ministrar para as 
pessoas no poder de Deus. Satanás não quer que você saiba como é entrar em lugares de trevas e ver Deus 
libertar você sobrenaturalmente, como libertou os filhos de Israel no deserto. O diabo quer que você 
simplesmente morra após viver uma vida medíocre, sem nunca saber o quanto Deus é real. 
 
 Então vemos que o diabo faz o que todo bom general faria – ele ataca a fonte do suprimento.Quando 
um general quer cortar a linha de suprimento do exército rival, ele ordena que pontes e estradas sejam 
destruídas, para que os suprimentos não possam ser levados até os soldados inimigos. Veja, embora um bom 
general geralmente não seja um guerreiro da linha de frente, ele sempre é um estrategista mestre. É por isso 
que ele sabe que a melhor maneira de vencer uma guerra é cortar a linha de suprimento, se for possível. 
 
 Satanás também é um estrategista mestre. Ele é bom no que faz e sabe que tirar a religião não é a 
melhor maneira de derrotar a humanidade. As pessoas sempre vão encontrar ALGO para adorar, então, o 
diabo apenas introduz objetos alternativos de adoração para tranqüilizá-las enquanto o tempo passa. 
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 No entanto, quem é que você tem na SUA vida para abortar as estratégias do diabo? Você tem O 
Maior vivendo dentro de você! Primeira João 4:4 diz, ...Maior é aquele que está em você do que aquele 
que está no mundo. O Espírito Santo veio como o penhor da sua herança para garantir que você receba 
tudo o que você precisa do Céu. Ele veio para ensinar e suprir você com o poder de Deus, para que você seja 
vencedor em todas as situações da sua vida. 
 
 Você quer deixar o diabo muito bravo? Então comece a entrar na Palavra e a orar em línguas com 
freqüência! Você assusta o diabo quando faz com consistência e persistência aquilo que aviva a Palavra de 
Deus em você. Você o deixa preocupado. Ele não quer que você passe tempo com a Fonte. Ele não quer que 
você fique perto do arsenal de Deus, onde todas as armas espirituais estão guardadas. Então, o que o inimigo 
faz para impedir isso? Ele ataca a sua linha de suprimento! 
 
 Quando você toma boas decisões, como, “Acho que vou orar em línguas fielmente como nunca”, 
você decide abrir uma linha de suprimento sem igual para o Céu. Você acha que o diabo vai ficar feliz com 
esta decisão? Eu garanto a você que ele vai ficar muito irritado! Ele fará tudo o que puder para que você 
desista. Ele não tem escolha. Ele precisa tentar fazer com que você desista; senão, você vai se tornar um 
inimigo muito perigoso para ele, ao sair do seu quarto de oração! 
 
 Não quero que você se assuste. Só estou dizendo o quão importante é não negligenciar o dom de 
revelação da oração em línguas. 
 
 Lembre-se: as outras sete operações de Deus listadas em Primeira Coríntios 12:28 se apóiam nesta 
oitava operação da variedade de línguas: o poderoso apóstolo, profeta e mestre; o pastor e evangelista, 
representados pela operação de milagres e pelos dons de cura e, por fim, socorros e governos. A palavra 
“variedade” significa simplesmente diferentes manifestações sobrenaturais da linguagem das línguas. A 
manifestação da qual estou falando especificamente nesta carta é aquela que edifica você. Por que você é 
edificado quando ora em línguas? Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. (1 
Coríntios 14:2). 
 
 Esta não é a manifestação das línguas que precisa ser interpretada porque falamos a DEUS quando 
oramos em línguas para a edificação pessoal. Nenhum homem nos entende. Por quê? Porque estamos orando 
mistérios. Estes mistérios são os mesmos que foram escondidos no interior de Deus do outro lado da morte 
espiritual e que agora foram disponibilizados à Igreja. Estes são os mistérios de tudo o que Cristo, a esperança 
da glória, é em nós, para nós e através de nós. 
 
 Você não pode orar uma hora em línguas sem expressar algum aspecto do mistério do que Cristo é 
em você. “E se eu orar a noite inteira, irmão Dave?” Então você expressará oito ou nove horas do que Cristo 
é em você, caminhando em direção ao dia em que você entenderá estes mistérios divinos como a palma da 
sua mão. 
 
 O diabo tem medo de você. Ele tem medo que você comece a andar na mente de Cristo e a entender 
o Seu poder. Ele também tem medo que você perceba que a cidade onde você mora não precisa ir para o 
inferno. E ainda mais, ele teme que você se levante e faça algo a respeito disso! 
 
 Você pode perguntar, “Mas o que acontece quando eu oro em línguas?” Em primeiro lugar, o 
Espírito Santo pega o seu espírito humano emprestado a fim de ter autoridade para orar através de você. 
Então, você ora todo um entendimento de algum mistério que está na mente de Cristo. A revelação começa a 
entrar no seu espírito; nesse momento o Espírito Santo começa a alimentar a sua mente com aquela 
revelação. Você começa a saber o que Deus quer fazer com a sua vida. Você começa a saber que tudo é 
possível àquele que crê. Você começa a conhecer estas coisas mais do que conhece o seu próprio nome. 
 
 Então o diabo tem mesmo muito medo da sua vida de oração – sua linha de suprimento – e ele tem 
razão para estar com medo! Você não vai parar, nem diminuir a velocidade ou mudar de caminho durante a 
sua busca pelo plano de Deus para a sua vida. Você não vai desistir; você não vai parar de orar e não será 
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abalado. Você PREVALECERÁ porque O Maior no seu interior supre você continuamente com a 
sabedoria e o poder de Deus! 
 

Seu amigo e colaborador, 
Dave  Roberson 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

13 de Maio de 2007  
 Ele [Satanás] é quem foi derrotado e você é quem está sendo exaltado. Quanto mais você entrar na 
Minha graça, mais do sobrenatural e do miraculoso acontecerá, não só na presença das suas vitórias, mas na 
presença da derrota de Satanás. Você verá as Minhas vitórias dos dois lados, diz o Senhor. Quanto mais você 
se afastar das vitórias dele, mais próximo você estará das Minhas. Então, seja forte; você está entrando em um 
momento de celebração e vitória, diz o Senhor. 

***** 
Quando o suficiente da Minha graça e poder é recebido, eles se unirão e se tornarão um gerador, uma 

dínamo; eles ficarão cada vez mais fortes porque nada vai cortar a fonte. E se a fonte não for cortada, todos 
os caminhos que provêem o poder serão alimentados. Haverá moveres que nascerão para atingir áreas da 
humanidade que foram dominadas pelas trevas. Então, seja forte; você está incluído no Meu plano, diz o 
Senhor. 
 
16 de Maio de 2007  
 Muitos de vocês se vêem de uma certa forma, mas muitos não se vêem como Eu os vejo. Se você se 
visse como Eu o vejo, você veria do que você é capaz. Eu enviei muitas oportunidades a vocês, mas muitos 
as perderam porque não estavam preparados para o que Eu tenho para eles. Mas, oh, saiba que os tempos 
estão mudando e os ensinos do púlpito serão entendidos e tomarão caminhos como este, pois é Meu 
mandamento que você seja abençoado, diz o Senhor. 
 
20 de Maio de 2007  
 Pense nestas coisas, em tudo o que é bom. Medite sobre o que Eu fiz; entregue-se totalmente a Mim. 
Pense como Eu, ande Comigo, estude sobre Mim, medite sobre Mim, diz o Senhor, e você terá uma grande 
vitória “antes” de ver as vitórias. Os seus “vales” serão “montanhas” porque você conhece a vitória, diz o 
Senhor. 

***** 
Os testes e tribulações são mal-sucedidos quando não conseguem mudar o seu modo de pensar, nem 

alterar a sua jornada nas coisas que são Minhas, diz o Senhor – os testes e tribulações de nada servem para o 
inimigo. 
 Você descobrirá que quando ele não consegue fazer com que você pense na destruição – 
preocupando-se com a destruição ou ficando atormentado – a sua vida inteira muda. Porque aquele que Me 
conhece sabe que nada que o inimigo faz terá sucesso. Então por que você se entrega a este tipo de 
pensamentos? 

***** 
 

Se você não é bom em algo, então, treine. Tenha muita alegria quando você passar por testes e 
tribulações [Tiago 1:2], sabendo que quando o diabo testa a sua fé, você aprende a ter paciência, mas também 
aprende a vencer. 

Aquele que tem ânimo dobre acha que vai receber algo de Mim? Seja decidido; olhe para o fim de 
tudo, pois Eu sou a sua vitória. Tenha alegria. Adore-Me e deleite-se em Mim nos piores momentos e você 
desfrutará do melhor que Eu tenho nos melhores momentos, diz o Senhor. 

***** 
 

A graça que Eu dei a você é a Minha posição e você não pode merecê-la ou ser digno de recebê-la. 
No entanto, quando você magnifica e glorifica o que Eu fiz por você, adivinhe o que Eu magnifico e glorifico 
na sua vida? O quê mais, senão a Minha graça? 
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Quando a Minha graça é magnificada em você, diz o Senhor, tudo de bom que a Minha Palavra diz 

PODE acontecer em você. Portanto, saia de onde você está e venha até onde Eu estou, pois esta jornada é 
feita somente porque você quer. 

Quando você vem até Mim, você está contra o inimigo mais forte que existe – o mamom da injustiça. 
No entanto, se você aprender a ficar na Minha presença, Me adorando e confessando a Minha Palavra, você 
não sabe que você passará por certas portas? 

Uma destas portas foi ensinada no passado, quando falei sobre um batismo no espírito; mas para 
aquele que continuasse a adorar, havia um batismo nos sentidos, quando os seus sentidos podem ficar tão 
saturados pela Minha presença que você quase não percebe que está andando na carne. Saiba que este é um 
lugar de sabedoria e instrução, o lugar mais santo em Mim. 

Grandes homens de Deus, que habitaram no esconderijo do Altíssimo, ganharam fortunas e as 
entregaram a Mim. Um dia como este está para chegar, um dia de ajuste de contas e de grandes bênçãos. 
Muitas fusões estão começando a acontecer, nestas fusões Eu unirei a verdade com a mídia e as finanças com 
a verdade, diz o Senhor. E você ficará alegre, muito alegre, diz o Senhor. 

***** 
 

Nos momentos em que você se entrega à mudança, quando você está pensando nisso, sou Eu, diz o 
Senhor. Você deseja a mudança, mas você não tem força para mudar.  Sou Eu visitando você. Você não se 
encontra neste lugar por si mesmo. É a Minha intervenção na sua vida, diz o Senhor. Eu sou a força que você 
tem buscado para mudar, e Eu sou o poder que você está buscando em batismo. Venha, venha, já que Eu 
orquestrei a sua vida para este momento, dê este próximo passo e receba o que Eu tenho para você, diz o 
Senhor. 

 
23 de Maio de 2007  
 A fé vem por ouvir e ouvir pela Minha Palavra e pelo que Eu digo, não pelos seus problemas, 
emoções ou pelo que o mundo diz. A fé vem por ouvir e ouvir o que Eu digo, diz o Senhor. [Romanos 10:17] 
Há muito na Minha Palavra que não é compreendido. Como vem a fé? Ela não vem quando você entende o 
que Eu lhe dei? Nestes últimos dias haverá verdades (Minhas, da Minha Palavra) que completarão a fé e 
muitos de vocês que estarão em manifestação. 
 A fé verdadeiramente vem por ouvir e ouvir o que Eu digo, diz o Senhor, não pelos seus problemas, 
nem mesmo pelas suas vitórias, pois muitas vitórias podem ser obtidas no natural; mas as vitórias que Eu lhe 
dou são baseadas no espírito e não podem ser tiradas de você. 

***** 
 

 Entende-se muito pouco sobre os dons do Meu Espírito, diz o Senhor. A intenção do Diabo era tirar 
estas operações e acrescentar [confusão/erro] ao entendimento da Minha Palavra. 
 Existem muitos dons que não estão em manifestação, mas foram designados por Mim para 
acrescentar à revelação da Igreja, para que a Minha mente seja conhecida em todas as gerações. Um destes 
dons é o simples dom da profecia e outro é o da interpretação das línguas. 
 O simples dom da profecia, diz o Senhor, acontece quando a Minha mente vem sobre um dom de 
expressão vocal e aquele dom se sobressai e não só dá a revelação da Minha Palavra, mas também a dá dentro 
da mente daquele momento. 
 Oh, muito foi tirado da Igreja, mas saiba disto: nestes últimos dias, na medida em que o entendimento 
crescer, muitos dons serão restaurados e muitos lugares no espírito, nos quais ninguém está andando, serão 
explorados, pois todas as coisas ficarão em seu lugar. Haverá uma restauração dos verdadeiros profetas e 
apóstolos e os mestres ensinarão pelo poder do Espírito Santo. 
 Oh, será um momento em que o edifício que está sendo construído será edificado pelos espíritos de 
homens aperfeiçoados, e quando este templo for terminado, Eu voltarei, diz o Senhor. 
 
27 de Maio de 2007  
 Eu recebo vocês como um todo, mas lido com cada um individualmente. Tudo o que você ainda não 
superou, Eu não deixarei por fazer. Apenas fixe os seus olhos e os seus passos em Mim e você verá. Tudo o 
que Eu fiz por você, você receberá, pois Eu farei com que você supere estes lugares que estão parando você. 
Você nasceu de novo; não é seu homem velho que está neste andar. Ele foi feito novo. 
 Portanto, entregue-se a Mim. Eu levarei você além de tudo e você andará livre. 
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30 de Maio de 2007  
 Às vezes o inimigo levará você ao seu limite, ele tentará acampar lá e alongar este tempo o máximo 
possível. Mas no momento em que você passar o marco que diz que isso não parará você, o poder dele será 
quebrado e ele terá que soltar tudo. 
 Ele adora usar as suas emoções e o que você vê, ouve e sente para construir fortalezas e bloqueios 
com eles. Enquanto ele conseguir encontrar algo com que você concorde, ele poderá fazer com que você 
ande neste caminho. 
 Oh, lembre-se disto: não seja movido pelas suas emoções ou pelo que você vê ou sente. Seja movido 
apenas pelo que é real, que é o que Eu disse. A Minha verdade é final, é a última palavra, não as suas 
emoções, a sua vida ou o que está acontecendo com você. A Minha Palavra é a palavra final que você precisa, 
diz o Senhor. 

***** 
 Alguns de vocês usam a Palavra de Deus depois dos fatos. Quando vocês vão aprender a usá-la antes 
dos fatos? Muitos de vocês querem ousar dar um passo, começar um negócio, se tornar um empresário e lidar 
com grandes quantias de dinheiro. Por que você não muda estes lugares antes de chegar lá? A Minha verdade 
é verdade antes dos fatos, da mesma forma que é verdade depois dos fatos. Aprenda o que causa as Minhas 
vitórias e estabeleça o seu caminho, diz o Senhor. 

***** 
 Às vezes Eu uso [as línguas para edificação] para atingir diferentes coisas que estão acontecendo no 
seu corpo. Quando Eu apresento isso pelo Meu poder, a edificação faz com que a Minha operação seja 
elevada acima do problema; e muitas vezes eu movo coisas e mudo coisas desta maneira. 

***** 
 

 Fique atento nestes últimos dias, pois muitas coisas podem ser prevenidas. Elas podem ser mudadas, 
redirecionadas. Mas ouça: a primeira coisa que você precisa saber é que tudo é possível àquele que crê 
[Marcos 9:23]. Saiba que Eu busco continuamente por aqueles a quem posso provar que sou forte – aqueles 
que são ousados para confessar estes milagres poderosos antes que eles aconteçam. Quanto mais você 
obedecer, mais fantásticos serão os milagres nestes últimos dias. 
 Muitos de vocês realmente irão a lugares e declararão que a fome está quebrada e ela será quebrada, e 
Eu colherei o fruto precioso da terra, diz o Senhor. Então, preste atenção, pois é o Meu desejo enviar você lá 
para que você seja a voz ou para que Eu fale com você a fim de usar a sua autoridade, diz o Senhor. Saiba que 
as coisas estão chegando ao fim, mas isso não significa que você não brilhará fortemente como um 
testemunho do Meu Reino, diz o Senhor. 

***** 
 Oh, é Meu prazer falar para você sobre edificação, exortação e consolo, pois é o Meu prazer revelar a 
Minha mente. Não é com freqüência que Eu consigo falar desta maneira com um povo que é ousado em Me 
obedecer. 
 Continue a construir o seu fundamento na Minha Palavra, – continue a se edificar e assimilar a Minha 
Palavra – pois é o Meu fundamento que você está formando. E quando alguém tentar colocar algo incorreto 
no seu fundamento, você saberá imediatamente, pois você tem o Espírito da Verdade. [1 João 4:6] 
 Sempre lembre-se disto: a Minha Palavra e Espírito concordam. Portanto, continue a se edificar no 
Meu fundamento para que você não erre nos últimos dias, diz o Senhor. 

***** 
 Chegou a hora em que as pessoas do Corpo de Cristo dirão, “Oh, estas coisas são novas, coisas que 
nunca ouvi antes”. Mas Eu digo a você que estas coisas não são novas; são coisas que não foram desvendadas 
antes nas suas gerações. 
 É Meu desejo que toda a verdade seja manifesta em toda geração após geração. Mas não foi isso que 
aconteceu. Nestes últimos dias, Eu trabalhei muito tempo nisso, diz o Senhor. Há uma convergência. Existem 
lugares certos – lugares que brilham aqui e ali em meio às trevas – e estes lugares se unirão para um 
derramamento de último dia. Eu trabalhei muito tempo nisso, diz o Senhor. 
 Lembre-se destas palavras: as pessoas dirão, “O que são estas coisas novas que você está ensinando?” 
Elas não são novas. Elas são coisas velhas e são parte do fundamento que se perdeu. Restaure-o, diz o 
Senhor, e Eu voltarei. 

***** 
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 Quando a oração e o mover no Meu Espírito são ensinados com força, o diabo sempre segue estes 
moveres com condenação. Em primeiro lugar, entusiasmo e muita alegria entram no acampamento; então, o 
inimigo vem com condenação e na condenação ele exige lei. Quando ele exige lei, os Meus filhos acham que 
se não seguirem um regimo rígido, não receberão respostas para suas orações. 
 Não sou Eu que condeno você, diz o Senhor. O Meu desejo é andar do seu lado e mantê-lo de pé. Na 
medida em que você continua na Minha oração, momentos e períodos virão em que a sua fé será forte no 
âmbito em que você está andando. Então, o diabo vem com grandes cuidados deste mundo e perseguições e 
tenta tirar isto de você à força, antes que você avance nos lugares mais altos no Meu Espírito. 
 Existe um mover que está começando agora. É um mover de grande alegria e orações respondidas. 
Você aprenderá a ministrar a si mesmo tanto na assimilação da Minha Palavra e edificação, quanto a ministrar 
a si mesmo na Minha comunhão, passando a Me conhecer. Esta é uma área, diz o Senhor, na qual você verá 
uma diferença muito poderosa e visível e a alegria virá. 
 Muitos conseguiram andar até aqui e terminaram o seu curso e muitos de vocês estão entrando nisto 
agora. Então seja forte e saiba que em meio à adversidade, grandes vitórias, milagres e moveres do Meu 
Espírito estão logo à frente. Então seja fiel na sua edificação e assimilação e nos seus momentos Comigo. 
Você só entenderá a importância disto quando Eu começar a mover através de você poderosamente no 
avivamento, diz o Senhor, pois é o seu fundamento. 
 
3 de Junho de 2007  
 Ao entrarmos em grandes momentos de colheita, você se maravilhará quando Me vir mover em uma 
pureza do Meu Espírito e Meu poder. Muitos de vocês dirão, “Eu fui enganado. Se eu soubesse que era 
assim, teria começado a mudar há muito tempo”. 
 O que você acha que as palavras “refrigério da Minha presença” significam? [Atos 3:19] [Elas 
significam] que Eu derrubarei toda a oposição e resistência. Você será revigorado, diz o Senhor, você será 
revigorado pela Minha presença. 

***** 
 Quero encorajá-lo para os dias que virão. Assim como uma mulher grávida se alegra após o parto 
porque um homem veio ao mundo, você também não olhará para trás lamentando algum preço que tenha 
tido que pagar pela fidelidade ao Meu serviço, diz o Senhor. 
 Alguns não verão a guerra como deveriam, pois o inimigo se concentrou naquilo que impediria você 
de chegar onde precisa ir. Ele sabia que se conseguisse travar guerra pessoalmente contra você e desviar você 
do que está produzindo este derramamento nestes últimos dias, ele teria vencido. 
 Muitos de vocês olharão para trás e quase não se lembrarão da guerra. Mas você estará cheio de paz e 
contentamento, sabendo que Me obedeceu, diz o Senhor. 

***** 
 

 Muitos lugares aos quais enviarei muitos de vocês são terras secas e sedentas. Você olhará para a sua 
força, suas fraquezas e falhas e dirá, “Como é que Você pode me usar assim?” E Eu direi que você trouxe 
estes lugares à superfície na sua vida pelo poder do Espírito Santo. 
 Você verá que não será uma guerra como você pensa, antes, será um fluir do Espírito. Você receberá 
e ficará muito alegre quando estes dias chegarem. Você verá a colheita que está para chegar e você estará 
cheio de alegria. Fique firme e você terá um grande galardão, diz o Senhor. 

***** 
 

 Muitos de vocês se perguntaram, “Quem pode fazer tudo isso em sua plenitude se quisesse?” Muitos 
olharam para as coisas que eram e disseram que isso tem suas falhas. Muitos disseram que há falta de 
governos e socorros. Mas Eu digo a você que quando o Meu Espírito for derramado da maneira que Eu o 
derramarei nos últimos dias, será necessário que haja governos e socorros apenas para que o crescimento seja 
acompanhado. Você verá o que ainda não viu, porque para administrar tudo isso todos os chamados deverão 
estar em seu lugar. 
 Você verá isso na mídia e no estado presente do derramamento. Você verá muitos que passaram seu 
tempo em oração e mortificação; eles aparecerão e se manifestarão poderosamente de repente na separação 
dos chamados que Eu tenho neste lugar, diz o Senhor. 

***** 
 



 

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

7
 Muitos de vocês ficarão felizes que o Diabo tenha provado o que você tinha na fornalha. Você ficará 
muito alegre nos dias que virão. O que você chama de “passar por coisas”, quando você vir o que Eu tenho – 
não só a celebração pelo que você está vendo, mas também o galardão pelo que está sendo feito – muito 
antes de você vir para casa Comigo, você se regozijará e ficará muito alegre, chamando a fornalha de “nada”. 
 Não se desencoraje, pois Eu digo o seguinte com relação aos dias que virão, quando o inimigo 
aumentar não só a guerra, mas também as táticas de sua guerra: considere o seu passado e saiba que você 
sobreviveu à fornalha para chegar até aqui. Você é forte o suficiente para sobreviver a tudo o que ele tem, 
para que você receba o objetivo que é tudo o que Eu tenho. 
 Então, regozije-se no treinamento que você recebeu no passado – o que ele não pôde parar – e siga 
em frente, pois as coisas estão  muito próximas e não é tempo de se desviar. 

***** 
 

 Haverá muitas lágrimas de choro, que serão grandes lágrimas de alegria, pois neste momento de 
colheita, muitos de vocês verão seus amados entrando no que você orou por eles por tanto tempo. 
 Portanto, fique cheio, fique cheio e saiba que Me liberar no nível das operações do Meu Espírito é 
dizer que você está Me dando o que preciso para ir atrás deles e levá-los à salvação. 

***** 
 

 Quando você orou por aqueles que estão em autoridade, para que você vivesse em paz, qual intenção 
você achou que Eu tinha nesta oração? Quando Eu o instruí para orar pelos que estão na liderança, você 
achou que Eu esperava que fosse uma confissão de pequenas bênçãos? 
 Eu esperava que você se levantasse com o Meu poder, Me dando uma voz no que está acontecendo 
para que você tivesse paz. Você deseja andar na plenitude da Minha paz com você, seus filhos e até os filhos 
de seus filhos? Então, recomponha-se, tenha comunhão com o seu próprio coração e procure entrar nisso, 
pois Eu pude mudar muitas coisas que são toleradas. Eu pude mudá-las. 
 Tudo é possível àquele que crê, portanto, creia [Marcos 9:23]. Foi necessário que um grupo de pessoas 
Me ouvisse para que elas se levantassem com grandes sinais, maravilhas e a plenitude do Meu poder, a fim de 
que Eu tivesse a mesma colheita por causa do amor, e não uma colheita oriunda da perseguição, na qual as 
pessoas se entregariam a Mim apenas por não haver outra saída. 
 Eu prefiro que você produza frutos e poderosos sinais e maravilhas, para que a Minha colheita venha 
através disto. Então, quando Eu digo a você “Ore”, ORE – pois tudo está sendo posicionado para que isto 
seja possível para você, diz o Senhor. 


