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DAVE ROBERSON 
 

Novembro – 2006 
 

Querido Amigo, 
 

Se existiu algum homem além do Senhor Jesus Cristo que mereceu a atenção do diabo foi o Apóstolo 
Paulo. Com certeza, a minha pessoa favorita da Bíblia, depois de Jesus, é o Apóstolo Paulo.  Eu tenho 
passado muitas e muitas horas estudando e meditando sobre a vida de Paulo, e uma coisa que me chamou a 
atenção em sua vida é a graça de Deus. 
 
 Quando escreveu à igreja de Corinto, Paulo disse em 2 Coríntios 12:7: 
 

E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um 
espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 

 
Estes versículos resumem e registram os maiores ataques violentos lançados contra uma pessoa. Paulo 

continua falando nos versículos oito e nove: 
  Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 

 Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 
De boa vontade, pois que sobre mim repouse o poder de Cristo. 

 
Quando o diabo atacou Paulo, ele lançou todas as ciladas que pôde criar e planejar contra alguém. 

Satanás atacou Paulo porque ele era digno de ser parado. Paulo, ao se referir a isso, chamou este ataque de 
espinho na carne. Ele inclusive disse, “por causa da grandeza da revelação que me foi dada, um espinho na 
carne me foi posto. Então, para que eu não me exaltasse aos olhos de alguém, este espinho na carne veio para 
que não me fosse dado nenhuma credibilidade. Para todo lado que me viro, lá está ele. Eu pedi a Deus três 
vezes. Três vezes Ele disse, ‘A minha graça te basta’.” 
 

Paulo concluiu dizendo no versículo 10: 
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, 

nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. 
 

Em outras palavras, ele disse, “Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades como 
homem e nas limitações impostas pela minha carne. Porque quando estou fraco é que sou forte”. Paulo 
estava dizendo, “O Senhor me disse que a força Dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, com isso, 
terei prazer nas minhas fraquezas, angústias e injúrias”.  

 
Que declaração incrível – A MINHA GRAÇA TE BASTA. Deus não disse isto apenas uma vez, Ele 

disse três vezes!  
 

A parte mais fascinante para mim foi que, mesmo um homem como Paulo em sua estatura espiritual, 
conhecimento e entendimento de Deus, precisou ouvir três vezes a mesma coisa para entender o poder que 
há na graça. Se foram necessárias três vezes para Paulo, então eu imagino que existem muitas coisas que eu e 
você ainda não compreendemos sobre a graça. 
 

Deus me levou a este assunto repetidas vezes – A MINHA GRAÇA TE BASTA. Então percebi a 
diferença entre o homem em Marcos 4 e o homem que entrou no caminho de Paulo.  
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Em Marcos 4 está escrito que o semeador semeia a Palavra e imediatamente Satanás é capaz de vir 
para roubá-la. Paulo disse, “Por causa da abundância das revelações, estas coisas aconteceram”. Satanás veio 
imediatamente para roubar a Palavra. Era isto que ele estava procurando na vida de Paulo. Ele não apenas 
queria destruir a Palavra em Paulo, como queria destruir sua influência aos olhos dos outros. É por isso que 
Paulo disse, “Posto que buscai prova de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco; 
antes, é poderoso em vós (2 Coríntios 13:3). Ele estava dizendo, “Senhores coríntios, eu estou perplexo, 
não acredito que vocês querem provas de que Cristo está falando através de mim!” 
 

Então, o diabo estava atrás da mesma coisa em Paulo que em nós, mas em um grau muito maior em 
Paulo, pois Paulo era mais digno de ser parado do que nós, neste momento. O diabo estava atrás da Palavra. 
E mesmo para um homem com esta estatura espiritual, Deus precisou dizer três vezes para fazê-lo entender 
que – A MINHA GRAÇA TE BASTA.  
 

Quando a Palavra é semeada, o diabo vem por uma razão, ele quer a Palavra que está em você. Ele a 
quer desesperadamente porque é a Palavra que vai lhe dar a VITÓRIA! 
 

Já que o diabo quer a Palavra que está em você, ele trará perseguição, aflição e preocupações e se 
ficarmos ofendidos e seguirmos esse caminho enganoso, ele será capaz de tirar a operação da Palavra de 
dentro de nós. Mas Paulo nunca aceitou este caminho enganoso. Ele disse, Mais me gloriarei em minhas 
fraquezas. Em Romanos 5:3 ele também disse, ...nos gloriamos nas próprias tribulações...  Mesmo Tiago 
diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias (todo tipo de) provações. 
(Tiago 1:2) 
 

Embora tenha precisado de três vezes para ter certeza, Paulo pôs seus pés na rocha e levantou sua voz 
ao Céu. No meio do inferno, à beira da morte, prestes a ser devorado pelos leões, ser morto por um 
caldeireiro, Paulo aprendeu que, em todas estas coisas, a maneira para ter a força de Jesus em sua fraqueza era 
levantar suas mãos a Deus e glorificá-lo em voz alta, adorando-O hora após hora no meio da maior 
adversidade e circunstância. 
 

Isto ativava a graça em sua vida e trocava sua condição de fraqueza pela condição de força de Deus. 
Isto também troca nossa fraqueza por Sua graça, a qual não podíamos merecer nem adquirir em nenhuma 
área de nossa redenção, incluindo a libertação para nossas circunstâncias presentes. 
 

Fomos forçados a entender a graça na vida após a morte, pois cremos que Sua graça é suficiente para 
cruzarmos a barreira da morte. Mas o desejo de Deus é que entendamos que Sua graça é também suficiente 
aqui e agora! 
 

Embora a morte nos rodeie e seja inevitável, será o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de 
Jesus. De forma posicionada, a morte está debaixo Dele para os que crêem, mas a evidência da morte ainda 
existe. Nós as vemos todos os dias. As notícias estão cheias delas. O mundo tem que se conformar com a 
morte. Fomos forçados a aceitar a graça e confiar nela para sermos levados além da barreira da morte. Somos 
forçados a dizer, já que a morte é inevitável, A SUA GRAÇA É SUFICIENTE nestas situações.  
 

O que não entendemos ainda é que a graça de Deus é suficiente para este momento, neste lado da 
glória, em toda a situação infernal. Existe uma fonte que não usamos e sobre a qual não sabemos muito. Veja, 
o louvor e a adoração em meio às nossas adversidades e circunstâncias parecem ter uma função primária para 
ativar a graça e trocar nossa condição pela Dele, Sua força pela nossa fraqueza. O conhecimento desta graça 
me faz querer gritar! 
 

Deus disse a Paulo três vezes que a graça é onde está depositada a suficiência e estamos analisando 
um homem que experimentou o pior do inferno lançado contra ele. Tudo o que os principados e potestades 
do inferno podiam criar e planejar contra um homem foi lançado sobre Paulo. 2 Coríntios 11:23-28 diz: 
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São ministros de Cristo? (Falo como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, 
muito mais; muito mais em prisões; em açoites, sem medida; em perigos de morte, muitas 
vezes. 

Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um;  
fui três vezes fustigado com varas; uma vez, apedrejado; em naufrágio, três vezes; uma 

noite e um dia passei na voragem do mar;  
em jornadas, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos 

entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em 
perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos;  

entre trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas 
vezes; em frio e nudez.  

Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com 
todas as igrejas. 

 
Em todo o universo, uma única arma foi escolhida e revelada a este homem para o capacitar a resistir 

estes ataques: a graça de Deus. Deus disse, A MINHA GRAÇA TE BASTA.  
 

Veja, você torna a graça de Deus uma arma quando a utiliza em seu problema. Em outras palavras, 
Deus, estava dizendo, “Paulo, a suficiência está depositada na Minha graça!”  
 

Novamente, deixe-me lhe dizer que as instruções para ativar esta graça são incríveis. Em meio ao pior, 
podemos ficar de pé e glorificar a Deus por Sua graça. Em toda a situação, glorifique e louve a Deus em sua 
fraqueza, e limitação como homem. Tenha prazer em suas fraquezas, em suas necessidades e em suas 
dificuldades. Por quê?  
 

Porque Deus disse que a força Dele será aperfeiçoada em você diante da sua fraqueza. Quando você 
está desprovido de sua dependência na carne, isto o leva a depender da graça, que é o posicionamento de 
Deus. Quando você está fraco, então você se torna forte. De algum modo no meio do teste, louvar e 
glorificar a Deus de todo o seu coração ativa a graça. Quando você troca seu posicionamento pelo Dele, você 
está reinando sobre o seu problema. 
 

Por que Salmos 8:2 diz, Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste FORÇA, por 
causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador? Quando Jesus citou este 
versículo em Mateus 21:16, por que Ele disse, Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito 
louvor? 
 

Efésios 5:18-20 diz: Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e 
louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre garças... 
 

Ser cheio com o Espírito Santo é ser cheio de força, de poder, de sabedoria, de ousadia, de resposta a 
qualquer problema que estejamos enfrentando. 
 

Louvar e adorar a Deus faz com que reconcentremos a nossa atenção. Quando nossos olhos estão 
verdadeiramente voltados para Deus, vemos quão grande Ele é, e quão pequeno é nosso problema 
comparado a Ele. Como diz aquela música antiga, “Põe seus olhos em Jesus, olhe para Sua face maravilhosa e 
as coisas da terra ficarão ofuscadas na luz de Sua glória e graça”. 
 

Quando nossos olhos estão sobre Ele, nós paramos de nos preocupar, de nos queixar e O deixamos 
livre para agir. A ansiedade e o medo se vão e a paz e o amor dominam. Lembre-se também de que quando o 
medo está presente, nossas mentes ficam perturbadas e a confusão reina. Mas, quando por um ato de nossa 
vontade, olhamos para Deus, uma quietude e calmaria se estabelecerão. Nós nos acalmamos e começamos a 
andar com confiança e propósito. Nosso caminho passa a ser direcionado por Ele. 
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Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, 
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.  Isaías 40:31 

 
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.  Salmos 34:7 

 
Temei o Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.   Salmos 34:9 

 
Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos.  Salmos 18:3 

 
Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te 

cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da 
tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua 
palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.               
Salmos 138:1-3 

 
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em 

Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.  Salmos 42:5 
 

Quero lhe encorajar a determinar em seu coração que você irá louvar e adorar a Deus até que 
verdadeiramente seus olhos estejam fixos Nele; até que você experimente uma troca da sua fraqueza pela 
força Dele, da sua enfermidade pela cura Dele e da sua pobreza pela riqueza Dele. 
 

Também quero lhe encorajar a dedicar um tempo por dia em louvor e adoração para ativar a graça de 
Deus em sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. 

 
Seu colaborador 
Dave Roberson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Setembro até meados de Outubro de 2006 
 

13 de Setembro 
 Na medida em que a informação aumenta através da mídia, o engano será espalhado tão 
poderosamente quanto a verdade, portanto, firme os seus pés na Rocha. Fique forte e tome poder. Levante-
se, pegue a Minha verdade e substitua o engano por ela. 
 
 Levou-Me um certo tempo para fazê-lo entender essas coisas. Então, agora, você está na chegada do 
Meu derramamento onde Eu lhe darei uma voz. Portanto, olhe para o alto, pois logo haverá uma afloração de 
todas as coisas relacionadas à mídia, à riqueza e à verdade, as quais Eu esperei por todos estes anos. Portanto, 
este momento no caminho que está sendo preparado pelo Meu plano está se aproximando. Regozije-se e 
saiba que cada um de vocês é parte disto, diz o Senhor. 
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 Eu edificarei aqueles que são chamados para a operação do Meu Espírito e poder. Isto será 
derramado nas trevas, e oh, você verá a diferença. Portanto, fique pronto para que você possa entrar. Deixe-
me moldar o seu modo de pensar, diz o Senhor, pois eu posso ativar o Meu poder e mudar o seu interior. 
Portanto, se entregue à Minha edificação. 
 
 É desde o interior que Eu mudo todo o seu modo de pensar sobre você mesmo e como você se vê, 
pois Eu sou o Senhor seu Deus que opera no seu coração. Eu o tirarei de um andar na carne, para que você 
entre num andar do coração, onde tudo é possível, diz o Senhor, pois como você pode orar por você mesmo 
quando não entende o que Eu digo? 
 
 Como você pode entender o que você não entende? Eu mudo essas coisas através da edificação, diz o 
Senhor, e você começará a entender como o coração opera, pois essa é a parte em você onde você não duvida 
e tem o que diz. Portanto, se junte a Mim e deixe-Me edificá-lo e você verá que Eu sou mais do que 
suficiente. 
 
17 de Setembro 
 Não importa onde Eu encontrar você, não importa o que você acredita, se você liberar o Mestre no 
seu interior, pedra sobre pedra Ele derrubará e reconstruirá. Ele não deixará você o mesmo. Ele receberá de 
Mim e mostrará a você. [João 16:15] Portanto, se entregue a Mim, pois até agora, muitos de vocês não 
entendem o papel que Eu tenho como Aquele que ajuda você a se oferecer como um sacrifício vivo, diz o 
Senhor. 
 
 Muitos dos seus dias mais felizes estão próximos, pois você deseja ver coisas que logo verá. Você 
deseja ser usado, mas o que você aprendeu sobre como ser usado, muitas vezes, estava limitado a um cenário. 
Eu não disse para que você saísse nas ruas, caminhos e valados e estes sinais seguiriam os que cressem? 
[Marcos 16:17] Existe uma colheita esperando por você e o Meu poder. 
 
 Muitos de vocês olharão para trás após um período do Meu derramamento e se regozijarão, dizendo 
“É por isso que eu estava esperando!” 
 
24 de Setembro 
 Não tema, pequeno rebanho, pois é o desejo do Pai lhe dar as chaves do Reino. [Lucas 12:32] 
 
27 de Setembro 
 Em proporção aos que entraram, há multidões dos que voltaram para trás. Eu anseio com grande 
prazer pelas coisas que virão. Fique firme com os seus pés na Rocha sólida e saiba que o miraculoso logo virá. 
Ele substituirá a conversa de muitas pessoas, pois os sinais e maravilhas entrarão em cena. 
 
 Muitos dos que voltarão para trás são os que sofrem nas trevas. Eu irei aos lugares escuros, trarei os 
que sofrem, os que ninguém vê. Neste último dia, haverá não somente um avivamento dos Meus sinais e 
maravilhas, mas um avivamento da luz, entendimento e verdade. Portanto, fique firme e saiba que você está 
num caminho verdadeiro, que eu preparei para você, diz o Senhor. 
 
1° de Outubro 
 O fruto da alegria que você está vendo em seu pastor, o fruto sobre o qual ele sempre fala é a primeira 
manifestação do rejuvenescimento do seu testemunho para um planeta perdido. Alegria, paz, vida é o que o 
mundo tem procurado. Alegria, paz e vida é pelo o que eles tem fome, e onde eles encontrarem isso, eles 
buscarão. Eu estou transferindo isto, diz o Senhor. 
 
 Encoraje o meu povo a descansar e ficar em paz, pois maior é O que está em você do que o que está 
no mundo. [1 João 4:4] Aquele que se mobiliza e ouve a Mim e à Minha liderança, segue a Minha direção e o 
Meu plano, é o que possuirá a terra. O lugar seguro não é parar e esperar onde você está, e sim, continuar e 
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cumprir TUDO o que Eu chamei você para fazer. Portanto, ouça e obedeça. Regozije-se, pois este será um 
momento de grande vitória, de paz e realização, diz o Senhor. 
 
(Após uma oração para a salvação de amados perdidos) 
 Considere isto uma vitória, vitória, vitória, pois você verá isso e muito mais, no Espírito, antes que 
isto aconteça. 
 
 No futuro você verá números inéditos não só dos que nascerão de novo, mas também dos que serão 
cheios do Meu Espírito Santo e se estabelecerão sobre o Meu fundamento bem no início do caminhar deles 
Comigo. 
 
 Muitos dos que passaram anos perdidos em formas de religião, que não têm poder, se regozijarão 
naquele dia quando forem iluminados com as verdades e fundamentos que Eu tenho preparado para eles. 
Muitos receberão o que precisam da noite para o dia, para administrar o Meu poder e a Minha glória e para 
operar naquilo que eles sempre sonharam. 
 
 Então ouça o que o Espírito diz: Não espere por ninguém, não espere mais. Separe-se Comigo e 
desenvolva um relacionamento através de muita oração no Espírito, pois Eu tenho uma forte direção para 
vocês estarem juntos como uma família. Então, se estabeleça. Coisas grandiosas virão. 
 
 Muitos de vocês se perguntam se Eu posso trazer o impossível em sua vida pessoal, e Eu digo a você, 
quando se trata do Meu plano, que você opera sobrenaturalmente pelo poder do Meu Espírito, sim, Eu 
posso. Eu posso fazer milagres poderosos no seu caminho para fazer com que você seja capaz de seguir a 
direção do caminho que Eu preparei para você, diz o Senhor. 
 
4 de Outubro 
(Durante um convite para receber a graça para pedidos de oração que parecem impossíveis, como mudança, fortalezas ou mágoas 
no coração) 
 Comentários – Eu acabei de entender o que Ele disse há pouco, quando Eu falei em línguas e Ele Se moveu em mim 
naquela direção, Ele disse, “Eu quero restaurar os contritos de coração”. 
 
 Nos lugares onde eles se juntam no Meu nome, muitas vezes eles dizem coisas que não tem proveito 
algum, no entanto, se a Minha verdade for conhecida, você pode levá-la com você e ter comunhão Comigo, 
alcançando grandes vitórias na sua vida. Mas quando muitos se juntam é sem proveito, pois Eu não posso 
mover nestas reuniões e eles não recebem nada que me permite mover na vida deles. 
 
 Ouça o que o Espírito diz: o Meu amor é tão grande, que Eu sempre movo em qualquer 
oportunidade que recebo e em todo o momento que recebo o necessário para mover. Para Mim, isto tudo 
sempre esteve terminado e estabelecido para você e é o Meu prazer lhe dar as chaves do Reino. Portanto, seja 
forte, pois Eu estou operando uma obra em você para aquele dia em que você fará uma obra para Mim, diz o 
Senhor. 
 
8 de Outubro  
 Por causa da Minha comunicação com você, as coisas ficarão emocionantes. Eu sou capaz de 
comunicar coisas que Eu não pude comunicar antes, pois é mandamento sobre mandamento, regra sobre 
regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, regozije-se, pois este momento será emocionante não só com 
relação à Minha presença, mas também com relação ao seu caminhar individual. 
 
 Você não sabe que quando você passa a andar no caminho que Eu preparei para você, para iluminar 
você – para fazer com que você entenda – você não precisa pegar o caminho do erro? Tudo o que Eu tenho é 
seu, pois a Minha sabedoria estará neste caminho para produzir para você o que muitos pegaram à força. 
Portanto, regozije-se e fique muito feliz, pois Eu não só lhe dei o Reino, mas também as chaves do Reino. 
[Mateus 16:19] Então, você terá o que diz; portanto, diga, diz o Senhor. 
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 Os caminhos dos homens não são os Meus caminhos, pois os Meus caminhos são mais altos e você 
experimentará muito disto, diz o Senhor, nos últimos dias. Quando as tribulações se acumulam e tudo fica 
pior, você se destacará como aquele que tem a resposta. Os meus caminhos são mais altos que os seus [Isaías 
55:9] e quando todos estiverem com problemas, procurando por respostas, você estará lá com a resposta. Eu 
sou a resposta. Eu sou Aquele que lhe dá a força que eles estão buscando. Então, fique pronto naquele dia, 
diz o Senhor. 
 
 Neste acampamento, o diabo aumentou e espalhou sua força e sua operação de poder contra você. É 
a intenção dele desviar muitos do corpo de Cristo para o erro, com sinais e maravilhas mentirosos. Mas saiba 
do seguinte: quando ele mover com sinais e maravilhas mentirosos, será porque ele saberá que Eu estou 
preparando os acampamentos para Me ouvirem. Eu estou movendo com a verdade e ele espera poder ir 
adiante e infamar o que virá. Então, seja forte e mantenha-se no caminho, pois Eu coloquei você em uma 
oportunidade. Regozije-se e seja forte, porque muitos de vocês serão usados antes do que imaginaram, mas a 
sua força que é a Minha força, será suficiente, diz o Senhor. 
 
11 de Outubro  
 Para ser livre da preocupação você precisa ter algo para substituí-la. Quando Eu falo sobre a Minha 
paz e a Minha alegria, Eu falo sobre coisas que precisam estar no lugar. Ouça o que o Espírito diz: O 
momento está chegando em que os corações das pessoas falharão com elas por causa das coisas que estão 
vindo para este mundo, mas para você que olha para o alto e se regozija, você saberá que o Meu retorno está 
próximo. Estes serão os maiores dias da colheita, quando as pessoas olharem para você e se perguntarem o 
que é esta grande esperança em você. 
 
 Você deve ser cuidadoso e ter como objetivo andar na Minha paz e na Minha alegria. Alguns de vocês 
descobrirão que uns dos ingredientes da fé que estão procurando são a Minha paz e alegria. Quem é que se 
preocupa quando crê que nenhum problema pode derrotá-lo? Quem é que tem medo quando sabe que 
nenhuma praga chegará à sua tenda? [Salmos 91:10] Quem é que tem medo da falta quando sabe que Eu sou 
o Deus mais do que suficiente? Portanto, trate dos Meus negócios sem medo. Ande em paz e receba a Minha 
alegria e Eu serei a sua força a cada passo do caminho, diz o Senhor. 
 
 
 O que você faz e o que Eu faço às vezes são coisas diferentes, mas quando alguém aprende a Me 
seguir, ele sempre fará o que Me vê fazer, diz o Senhor. Existem muitas coisas que Eu poderia ter feito por 
muitos de vocês se vocês não tivessem tomado a direção errada, porque a sedução do caminho natural 
pareceu mais real do que aquele que Eu estabeleci diante de você pelo Meu Espírito. 
 
 O que Eu digo para um Eu digo para todos: Aquele que mantém uma comunhão forte Comigo e 
aquele que pega um período de tempo para se separar Comigo, opera o Meu caminho pelo poder do Espírito 
Santo, celebra e se regozija Comigo nesta caminhada, como se já tivesse recebido, diz o Senhor, você não só 
estará feliz e cheio de alegria, mas também saiba que é do Meu agrado ver os Meus filhos Me obedecerem e 
Me seguirem, diz o Senhor. 
 
 Ele está falando de um período de celebração. Fique atento, pois você não sabe o que está prestes a 
acontecer, pois é um período de celebração, e isto, no Meu Reino, SEMPRE precede a vitória. Quem é que 
não vence a guerra quando Me tem ao seu lado? 
 
 Você acha que Eu gosto de uma atmosfera de derrota na celebração antes de entrar na guerra? Não. 
Portanto, se prepare e se regozije e você verá que este momento de celebração produzirá uma grande colheita 
no futuro. É hora de celebrar; portanto, deixe suas preocupações para trás, pois Eu sou o seu Deus. Eu sou o 
seu Pai e sou mais do que suficiente. 
 
15 de Outubro 
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 Além de planejar uma destruição, você não sabe que o inimigo se levanta em seu tempo para falsificar 
o que Eu estou fazendo? Concentre-se no que Eu estou fazendo, a maior atenção deve estar nos sinais, 
maravilhas e coisas sobrenaturais que Eu faço que sempre marcaram o caminho do avivamento. 
 
 Mas ouça o que o Espírito diz: Muitos dos que buscaram sinais e maravilhas operavam em um nível 
da Minha graça para que Eu pudesse mover e fazer com que muitas coisas maravilhosas acontecessem. Mas 
existe um nível da Minha graça que Eu estou tentando trazer para as pessoas nestes últimos dias. Não só o 
Meu poder se manifestará maravilhosamente, mas esta graça virá e dominará fortalezas e coisas que se 
enraizaram no caráter de muitos que se entregaram a espíritos sedutores e doutrinas de diabos. 
 
 Você verá a manifestação da Minha graça em um avivamento de doutrina e verdade que nunca 
aconteceu durante sua vida, pois Eu virei com desforra e moverei poderosamente. Muitos que estão com 
problemas emocionais e desperdiçaram sua vida receberão o Meu posicionamento através da força desta 
graça, para fazer uma obra neles a fim de que se levantem quando o poder for derramado na cidade, diz o 
Senhor. 
 
 Comentários – Ele está dizendo que muitas coisas pareceram não receber ajuda. Você veio em todos os cultos e nada 
parecia lhe ajudar. 
 
 Esta será a marca deste derramamento, diz o Senhor, pois Eu Me tornarei a sua força. Existem muitas 
coisas que ainda não se sabe sobre a Minha graça e uma delas é a totalidade do poder do Meu posicionamento 
em você. 
 
 Quando a Igreja saiu deste posicionamento, diz o Senhor, muitos séculos foram prejudicados e, 
portanto, isto é algo muito precioso [querido] para mim. O maior desejo do Meu coração para você é que 
todos provem da segunda graça que Eu tenho para eles, porque só assim a Minha liderança em sua vida será 
absoluta e firme. Quando você participa do Espírito Santo, você não está só tocando a Mim, mas também 
tudo o que Eu tenho para você individualmente. 
 
 Eu não ordenei o sobrenatural em um nível muito disponível para você andar, desenvolvendo uma 
linguagem simples, formada e criada em seu espírito pela operação do Espírito Santo? Eu não intervim com 
essas coisas? Estas coisas são preciosas [queridas] para Mim e custaram muito para a Igreja no passado. 
 
 Mas ouça o que o Espírito diz: Não é difícil para Mim mover em outras coisas quando você ainda não 
experimentou este dom. O Bom Pastor não deixa as noventa e nove para buscar a que está perdida no 
deserto? 
 
 Então, ouça a Minha mente na Minha perspectiva, diz o Senhor. Eu sou Aquele que sempre se moveu 
por você porque o preço foi pago para que o melhor fosse feito para você. Eu sempre porei tudo em espera, 
sistematicamente, se possível, para aqueles que receberam o Espírito Santo, a fim de que o caminho deles 
esteja seguro. Eu tenho planos para você, diz o Senhor. Venha; venha Comigo, pois esta é a força que você 
procura e a Minha direção é a sua direção. É a direção que você tem procurado. 
 
 Quem foi encarregado com o ministério de guiar você a toda a verdade? Quem é que apresenta a sua 
vida diante do Meu trono, hora após hora, na medida em que você O autoriza, como se nenhum outro ser 
humano existisse? Não deprecie este dom sobrenatural que Eu derramei sobre você tão gratuitamente, diz o 
Senhor. 
 
 Siga e aproveite o que Eu fiz para você, pois o que você se tornará e como Eu usarei você são 
decisões que só você pode tomar, diz o Senhor. 


