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Querido Amigo, 
 

Com o passar dos anos na minha igreja “The Family Prayer Center”, o Senhor nos deu palavras poderosas sobre a 
chave do jejum. Ele também adicionou muitas promessas a essa chave, e sempre oferece Sua graça para nos ajudar. 

 
Fizemos uma coleção de algumas das profecias recentes que se referem especificamente ao jejum. Gostaria de 

compartilhá-las com você nesse mês para a sua edificação. Também sugiro que você as leia antes e durante seus momentos de 
jejum, pois elas o fortalecerão. 

 
Já que o Senhor continua falando sobre nós sobre o jejum, quero aproveitar para lhe enviar também uma carta de 

ensino sobre esse assunto, que o ajudará a entender o que essa prática faz por nós. Lembre: seu jejum não precisa ser de 
quarenta dias e quarenta noites para fazer efeito. Existem diversas formas de jejuar, como um jejum longo (por uma semana 
ou mais); jejum em etapas (com intervalos) e o jejum parcial, como o jejum de Daniel (bebendo apenas sucos, ou eliminando 
certas comidas que consome regularmente, como carnes e doces). 

 
Qualquer tipo de jejum é eficaz, pois independente do seu nível, alguma medida da verdade posicionada que vem 

através do jejum é exercida em você. Ou seja, o jejum faz com que você execute a posição de Jesus sobre sua carne, 
destruindo seu poder sobre sua vida na medida em que você se entrega a Deus e resiste ao diabo. 

 
Se você está passando por dificuldades físicas, por favor, consulte um médico antes de jejuar. Mas de qualquer forma, 

certifique-se de que exista um tipo de jejum que você possa fazer. 
Seu amigo e colaborador, 

Dave Roberson 
 
Querido Amigo, 
 
 Uma das chaves mais poderosas e talvez mais mal compreendidas de Deus é o jejum. Para entender por que ele é tão 
poderoso, precisamos primeiro compreender por que a carne é tão poderosa. 
 
 Quando o termo carne é usado na Palavra de Deus é geralmente definido como “desejos carnais” ou aquele lado da 
natureza de cada um que quer cair nas tentações do diabo. É contra essa definição da carne que Romanos 6:12 nos adverte: 
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 
 

 Como crentes, entendemos a posição que nosso espírito tem em Cristo Jesus. Compreendemos que somos a justiça 
de Deus em Cristo; que estamos sentados em lugares Celestiais em Cristo Jesus e que somos completos Nele (2 Co. 5:21; Ef. 
2:6; Col. 2:10). Contudo, ainda não entendemos completamente a posição que nosso corpo carnal possui. 
 

 Veja, o plano de redenção que Deus está operando em nossas vidas um dia culminará em nossa restauração total; este 
plano está sendo operado em duas partes. Primeiro, quando recebemos Jesus, nosso espírito humano nasceu de novo. 
Recebemos a vida eterna e fomos sentados em lugares Celestiais com Cristo Jesus no que diz respeito aos nossos direitos e 
autoridade. 
 

 Em seguida está a redenção dos nossos corpos. Em breve, você e eu ouviremos o som da trombeta. Quando isso 
acontecer, os nossos corpos serão transformados de corruptíveis para incorruptíveis, como a Palavra diz, “num momento, 
num abrir e fechar de olhos”. 
 

  Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 
 transformados;  
  Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 
 mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.  
  Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se 
 revista da imortalidade.  

1 Co. 15:51-53 
 

 É na fase dois que nossos corpos serão restaurados. O problema é que eu e você ainda estamos vestindo o corpo que 
nos foi dado pelo primeiro homem Adão. No entanto, enquanto esperamos por nossos corpos ressurretos, uma verdade 
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posicionada nos foi dada no que diz respeito ao corpo velho que vestimos agora. Quando executamos essa verdade, 
quebramos o poder de nossa carne sobre nossa vida e nosso espírito. 
 

 Se você e eu quisermos entender por que o jejum é uma ferramenta tão poderosa, primeiro precisamos entender o 
que ele faz com a nossa carne. Romanos 8:10 diz: E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do 
pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.  
 

 Note a posição de “vida” declarada para nosso homem espiritual! Vivemos na vida de Deus por causa da nossa justiça 
– nossa posição de retidão em Cristo. O versículo não diz que estamos “vivos”. Afinal, as pessoas no inferno também estão 
vivas! Está escrito “vive”, pois nosso espírito entrou no tipo de vida “zoe” de Deus e estará sentado em lugares Celestiais para 
sempre com Cristo Jesus! 
 

 Mas no mesmo versículo, veja que nosso corpo possui uma outra posição: MORTO POR CAUSA DO PECADO. 
Ou seja, para quebrar o poder de Satanás sobre nossa carne, Deus declarou que ela está morta até recebermos nossos corpos 
ressurretos ao soar da trombeta. 
 

 Quanto mais usarmos as armas de Deus para executar essas duas posições que nossa carne e espírito têm na redenção, 
mais poderosos e cheios de fé nós seremos. E é claro que orar no Espírito Santo edifica nosso homem espiritual, executando a 
posição de vida que nosso espírito recebeu e que declaramos. 
 

 Mas o que o jejum faz? Ele reforça a posição que a Bíblia declarou sobre nossa carne – que ela está morta. E também 
quebra o poder do diabo sobre nossa fé, mortificando as coisas que ele usa para controlar nossa vida, como medos, tormentos 
e tentações de pecado. 
 

 Para que você entenda melhor essa verdade, pense no seguinte: Se alguém jejuasse seis meses com apenas água, sua 
carne jamais o incomodaria novamente. Ela NÃO TERIA COMO incomodá-lo, pois seu corpo estaria morto (literalmente) e 
seu espírito teria ido para o Céu! 
 

 É claro que não levaremos o jejum ao extremo. Mas quando um homem jejua por nem que sejam três dias, esse jejum 
tem o mesmo efeito. Ele executa a morte da sua carne – um passo de cada vez em pequenas etapas – até que o poder da carne 
sobre seu espírito é quebrado e sua fé começa automaticamente a crescer. 
  
 Veja, o jejum lida com o pior tipo de incredulidade. Estou falando sobre aquele tipo que nos impede de fazer mais por 
Deus, colocando uma barreira invisível em nossas vidas que não sabemos como superar. 
 

 Você se lembra do que Jesus disse aos Seus discípulos em Mateus 17:19,20, quando eles Lhe perguntaram por que não 
puderam expulsar o demônio do menino lunático? 
 

  Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós 
 expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé... 
 
 Veja, a incredulidade a que Jesus se referiu não é do tipo maligno como dos Fariseus, que faz com que uma religião 
fique contra outra. Era um tipo de incredulidade que impedia as pessoas de fazer mais pelo Reino de Deus – um tipo sutil que 
a pessoa nem sabe que tem até tentar fazer algo para Deus e não conseguir. Por que mais os discípulos teriam feito aquela 
pergunta para Jesus? Com certeza eles não teriam perguntado se já soubesse por que não conseguiram exorcizar aquele diabo! 
 
 Mas, graças a Deus, Jesus não apenas lhes respondeu o por quê, como também lhes explicou o que podiam fazer para 
se livrarem daquele tipo de incredulidade: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela ORAÇÃO e pelo 
JEJUM. (v. 21) 
 

 Então, se a incredulidade é a causa principal por que aquele diabo não saiu do menino, podemos concluir que o jejum 
não tem nada a ver com Deus, mas tem TUDO a ver com o que devemos fazer para nos livrar de um tipo de incredulidade 
sutil em nós. 
 

 O jejum consegue mortificar as barreiras que nos impedem de receber de Deus. Ele lida com os problemas – nossa 
incapacidade de ter vitória em certas áreas de nossas vidas por causa da incredulidade que nos foi imposta pela carne. 
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 Você já viu alguém passar por uma situação que parecia ficar cada vez pior? Talvez aquela pessoa parecesse estar 
orando a Deus com toda sua força; no entanto, as circunstâncias continuavam piorando até que essa pessoa finalmente disse 
com os olhos cheios de lágrimas, “Não entendo. Não sei por que não recebo esse livramento”. 
 

 Os sentimentos de impotência e desespero podem substituir o maior esforço de fé que alguém faz para mudar as 
coisas no natural. Mas, graças a Deus, o jejum consegue mortificar esses sentimentos negativos! 
 

 Por exemplo, os sentimentos negativos podem literalmente dominar alguém que vê seu amado morrer de alguma 
doença terminal, ou quando perde seu dinheiro com as condições econômicas ruins de seu país. Muitas vezes quem está nessa 
condição não diz nada em voz alta, mas interiormente, pensa, Por que, Deus? Eu pensei que estava crendo para receber meu livramento 
nessa situação. Não deu certo... Falhei”. 

 

 Estou falando da mesma coisa que Jesus disse em Mateus 17: o tipo de incredulidade que é tão sutil que não sabemos 
que a temos até sermos desafiados. E porque não sabemos da existência dessa incredulidade em nós, ficamos confusos 
quando usamos todas as “fórmulas da fé” e nada acontece! Quando vemos alguém que se posiciona nas promessas de Deus e 
confessa a Palavra, e no entanto, não vê nenhuma mudança em sua vida, geralmente dizemos, “Fique firme”. Contudo, na 
realidade nem sabemos o que dizer. 
 

 O diabo tenta nos programar com medo, preocupação, tormento e incredulidade, usando a carne como sua 
ferramenta. (Quando digo carne, estou falando da parte de nós que pode ser tentada pelo pecado e desistir.) A carne e o diabo 
acabam nos vencendo pelo cansaço, e seu programa psicológico diabólico começa a controlar nossas ações; passamos a 
planejar nossas vidas como se Deus não estivesse mais envolvido. Esse programa funciona como uma barreira inconsciente 
contra a fé, exaltando-se contra o conhecimento de Deus. 
 

 Suponhamos que esse programa demoníaco esteja operando quando um problema se levanta em nossas vidas, ou 
quando um ministro prega uma mensagem extraordinária sobre a fé que nos inspira. Talvez tentemos lutar contra o problema, 
ou fazer algo a mais para Deus. Logo descobrimos que aquele curto momento de inspiração não é suficiente para lutar contras 
anos de programação negativa. 
 

 Mais uma vez, é aí que o jejum entra, pois ele consegue mortificar a programação negativa que nos aprisiona ao 
desencorajamento e derrota! 
 

 Por muito tempo em minha vida, pensei que o jejum funcionava, mas não sabia como. Naquela época, achava que era 
uma espécie de sacrifício pessoal que agradava a Deus, e eu queria agradá-Lo tanto, que até jejuava no Natal, o que significava 
que eu estava sacrificando o dobro! Mesmo não entendendo as vantagens do jejum, pude experimentar grandes vitórias, 
quando o poder de Deus de repente transformou situações impossíveis. 
 

 Quando você jejua, você literalmente corta o suprimento da carne, pois a comida é o seu desejo mais básico. Ao fazer 
isso, algo maravilhoso acontece. Seu espírito começa a se levantar sobre as barreiras da carne e as suas orações antigas são 
respondidas! Não é como se você tivesse jejuado o suficiente para mover Deus; não é Ele que precisa de mudança. Pelo 
contrário, você executou a posição que Deus declarou sobre sua carne: ela está MORTA, e não tem mais poder sobre você! 
 

 No início desse ano, o Senhor enfatizou que não devemos deixar nada de lado. Não é surpresa, portanto, que a chave 
do jejum esteja entre as práticas que Ele quer que continuemos a usar. O tipo de avivamento a que Deus nos chamou – como 
nos Evangelhos e no livro de Atos – será alimentado pelo amor puro e infinito do nosso Pai. Acredite em mim quando digo 
que o nosso jejum de agora terá grande efeito no futuro. 
 

 Espero que esse ensino encoraje você a pensar em jejuar. Na medida em que você buscar o Senhor e estudar Sua 
Palavra, você verá que Ele o guiará em um jejum que, junto a oração e adoração, fará você andar mais próximo Dele – em um 
caminho onde você não só tem comunhão no amor Dele por você, mas pelas pessoas, fazendo com que sejam libertas, 
curadas e salvas. 

Seu colaborador, 
Dave Roberson 
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Profecias Recentes Recebidas no 
“The Family Prayer Center” Tulsa, Oklahoma 

 
Momentos de jejum, oração e adoração 

 Está chegado o momento em que muitos atingirão o lugar onde podem Me ouvir, pois muitos nesse ano passarão 
mais tempo Comigo do que no ano passado. Saiba que o jejum virá com tudo e será prevalente entre vocês, pois muitos se 
entregarão a Mim em períodos de jejum, adoração e oração. Você fará essas coisas e na medida em que esse ano passar, Eu 
começarei a individualizar seu chamado. Começarei a preparar você para o que o separei para fazer. E na medida em que 
todos vocês começarem a ministrar no lugar em que lhes dei pela Minha graça, a fé que lhes dei operará para que o 
avivamento aconteça. 
 Ouça o que o Espírito diz: Ainda tenho muito a dizer e tenho muitos moveres do Meu Espírito – moveres de 
conhecimento, sabedoria e entendimento. Aliás, haverá revelação apenas no campo em que você anda. Haverá empresários 
que aprenderão novos caminhos e maneiras melhores de se fazer as coisas. Também haverá os que administram os Meus 
governos; eles verão e saberão como organizar as coisas. Não haverá pequeninos deixados de lado e perdidos em confusão. 
 Seja paciente, pois você conquistará não apenas algumas almas, mas muitas almas que entrarão no Reino. Seja forte e 
saiba que o momento dessa visão está se aproximando enquanto você recebe o que tenho para você. Não seja como alguns 
que recebem pouco e não entram nisso; e até mesmo o pouco que têm lhes é tirado. Seja como os que têm muito e recebem 
ainda mais. Fique forte e se prepare para esse dia. 
 

As suas respostas estão na comunhão Comigo 
Nota do editor: A seguinte profecia foi dada após um ensino sobre jejum e oração para fortalecer o seu espírito a fim de superar fraquezas. 
 É assim que você não só vence um obstáculo, mas vence todos. A única coisa que varia é a intensidade com a qual 
você usa as chaves que o levam até a Minha graça. Não existe a oração no Espírito Santo? Não existe a comunhão da 
adoração? Não existe o jejum? Todas essas práticas foram criadas para a mesma coisa: magnificar, ampliar e estabelecer a 
Minha posição em você, que já lhe dei pela Minha graça. Portanto, considere-se forte quando está fraco. Que fraco diga, “Eu 
sou forte”. Considere-se grande no espírito quando você tiver dificuldades. 
 Saiba que quando você se estabelece nas leis do espírito e as mantêm fortes em comunhão Comigo, todo o resto será 
colocado em sujeição à Minha graça. Todos os seus problemas serão resolvidos, não importa quão grandes ou pequenos eles 
sejam para você. Regozije-se e saiba que é na comunhão Comigo que você encontra suas respostas. 
 

Entregue-se à chave do jejum 
 Como no passado, chamarei vocês ao jejum novamente. Entregue-se a essa chave, pois existem coisas que Eu preciso 
parar, e coisas que preciso acelerar. Portanto, estou chamando você a jejuar. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça e absorva 
isso em você mesmo, obedecendo de acordo com o que lhe dei para fazer. 
 Receba as instruções com graça, pois na medida em que você se mortifica através do jejum, a Minha graça virá como 
nunca. E, de fato, a Minha força será sua. Deleite-se nessa tarefa, pois ela vem de Mim, diz o Senhor. 
 

As chaves para a graça e a posição Dele 
 O seu tempo será encurtado, pois o semeador superará o ceifeiro. Todas as chaves que lhe dei para exercer a graça 
contribuem para fundamentar e liberar a posição Dele em sua vida. 
 De fato o semeador superará o ceifeiro, pois quando a chave do jejum é adicionada à chave da assimilação, oração em 
línguas e adoração pessoal – quando estas coisas estão no lugar – então, tudo operará de forma igual e conjunta para que você 
se levante na graça e na posição que está no Meu filho. 
 

O jejum operará na sua determinação 
 O jejum operará isso em muitos de vocês esse ano – a maior determinação que você já teve para provar de Mim e Me 
conhecer. Portanto, abrirei para você tudo o que sou como seu Pai, e você conhecerá o Meu amor e a Minha Presença. Você 
Me provará na área da alegria que fará sua vida valer a pena mesmo no meio da perseguição. 
 

Eu Me aproximarei com a Minha força e Presença 
 Se você fizer as mudanças necessárias, tomar as decisões certas e os passos em direção à obediência, Eu virei com 
abundância da Minha força. 
 Aproxime-se de Mim e Eu Me aproximarei de você. Agora já estou perto de você, mas estou falando da Minha força 
e da Minha Presença. Ajudarei você no quarto de oração. Ajudarei você nos momentos de jejum. Eu ajudarei você. Tome um 
passo em Minha direção e Eu virei com a Minha abundância, diz o Senhor. 
 

Muitos têm falta de direção 
 O seu coração tem feito muitas perguntas. Muitos de vocês têm falta de direção, pois não podem tomar decisões 
sozinhos e fazer o que os chamei para fazer, principalmente no que diz respeito às mudanças sobre as quais os instrui. 
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 Muitos têm falta de direção sobre como sair da carne e entrar no Meu Espírito. No entanto, a Minha mão já está 
sobre você, como você já ouviu das vozes ao seu redor – vozes de pessoas que Me ouvem. Então ouça: Para alguns de vocês 
isso será como uma corrida, pois você terá que Me seguir e ouvir a Minha voz no movimento da Minha mão e no que farei 
esse ano. Isso se dará com o passar dos meses. 
 Ouça: Eu adicionei o jejum em grande medida para que muitos de vocês terminem o que está sendo operado em 
vocês e atinja o lugar onde podem ouvir a Minha voz. Os passos que precisam ser tomados são vitais com relação ao mundo. 
Se Eu puder operar Meu plano em você, muitas coisas serão evitadas no futuro, diz o Senhor. 
 

Seja indetível para o diabo 
 Você está em uma guerra de vida e morte e a graça está presente para que todos sobrevivam. Você está lutando para 
possuir a vida de Cristo e os atributos do Seu caráter. Na medida em que isso torna quem você é no seu dia a dia, a autoridade 
que você recebeu estará em exibição; todo o mundo a verá. 
 Existe uma força maligna enviada para deter cada um de vocês. Mas com a graça ninguém falhará. Tudo o que você 
precisa Eu já lhe dei, e cada chave que lhe foi ensinada faz parte do caminho em que você está andando. É um caminho de 
vitória, de graça; pois tudo já foi feito na Minha força. Você pode dominar e reinar em todas as situações que vêm contra você 
quando você está andando Comigo. Lembre que maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Eu lhe dei 
autoridade sobre todo o poder do inimigo para que nada o atinja. Eu lhe dei as chaves para viver nesse lugar. 
 O amor será muito importante nessa caminhada. Na medida em que você cresce no conhecimento do Meu amor, 
você vestirá mais dessa natureza – a sua autoridade habita na natureza do Amor, pois é isso que sou. A chave para continuar 
sem olhar para trás ou desistir já lhe foi dada. Ore muito, adore muito, medite muito e ouça as instruções do jejum. Isso tudo 
o ajudará a superar tudo em você que não crê no que Eu o tornei. 
 Quando você souber quem você é em Mim e na Minha família, o seu caminhar será uma força poderosa quando as 
forças do inimigo vierem; e você vencerá. Não é hora de esperar para ver o que vai acontecer e o que inimigo trará. É hora de 
fazer o que foi dito, praticar o que aprendeu e seguir em frente. 
 É hora de divisão – divisão da alma e do espírito. É de extrema importância ser indetível nesse caminho, deixando de 
lado a natureza da alma, da carne, e vestindo a natureza do Meu Filho, que é a natureza do novo homem. Você pode 
prevalecer contra os ataques do inimigo; você pode superar as tempestades com alegria e andar em triunfo. Você vencerá 
todas as situações se seguir as instruções. Faça o que aprendeu e seja bem sucedido. Existe graça na Minha família para ter 
sucesso. 
 

Mais de Mim e menos de você 
 Mais de Mim e menos de você é um clamor comum dos corações no Meu Corpo, e existe um caminho sem limites. 
Aprenda a se entregar a mais de Mim e a menos de você, dando mais ao Meu caminho e menos ao seu. O que você precisa 
para fazer isso já lhe foi dado. 
 Essas coisas incluem muita oração em línguas, pois a revelação de Paulo, que orou em línguas “mais do que todos”, 
está disponível. Pegue a Minha Palavra e peasse tempo ingerindo-a, deixe que ela seja a alegria do seu coração, cheio da Minha 
verdade. Passe um tempo Comigo na doçura da adoração pessoal, mesmo quando essa doçura pareça difícil de ser atingida. 
Ela virá se você não desanimar. Siga a Minha instrução sobre o jejum e siga a liderança do Meu espírito dentro de você, 
permitindo a prática da morte do homem velho e do fortalecimento do homem novo, para que a Minha paz reine em você. 
Passe tempo fazendo com que seus ouvidos sejam atentos à Minha voz, para que você se familiarize com ela, pois é necessário 
seguir a Minha voz e a Minha liderança em você. 
 Separe um tempo para Me seguir mais e menos para seguir a você mesmo, pois a sua vida foi comprada por Mim. 
Tenho lugares em Mim que você ainda não conhece, e somente conhecerá através da comunhão Comigo. Quem tem ouvidos 
para ouvir que ouça, pois estou chamando você para mais de Mim e menos de você. Foi para isso que você foi chamado 
quando nasceu de novo – Minha vida em você. É hora de ter mais de Mim e menos de você, e o caminho para isso já foi 
estabelecido. Ouça e ande nisso. Preste atenção no que você ouve de Mim. 
 

Âncoras para a sua alma sobre o jejum 
 Quero lhe dar âncoras para a sua alma sobre o jejum, para estabilizar o seu barco em um mar turbulento. A confusão, 
que está enraizada no medo e está conectada às doutrinas religiosas que pervertem as verdades sobre como viver em Mim, é 
geralmente a chave da batalha no que diz respeito ao jejum, mas pode ser facilmente superada Comigo. 
 Será que devo, ou não? Quando? Como? Por quê? Todas essas perguntas podem ser respondidas se você olhar para 
Mim. Lembre: a tática do inimigo é afastar você da comunhão Comigo e tirá-lo da Minha Presença. Tudo o que você precisa 
está em Mim. Você precisa escolher confiar em Mim e não no que ouve ou vê. Você precisa aceitar que isso é parte da sua 
comunhão Comigo e que juntos podemos fazer tudo. 
 Não espero que você jejue com suas próprias forças. O jejum não é para ser um ato da sua vontade; é para ser um ato 
da Minha graça quando você escolhe ter comunhão Comigo. Eu carregarei você quando você depender de Mim. Cada vez que 
você sentir suas emoções pressionadas, venha até Mim. A nossa vida é uma parceria e isso inclui o jejum. Por que Eu excluiria 
algo da nossa comunhão se a nossa vida juntos deve ser uma caminhada por toda a eternidade? 
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 Muitos têm tido medo de jejuar e não escolheram essa parte para ajudá-los a viver mais pelo espírito que é feito puro 
e santo. Muitos não se voltaram para Mim e não Me deixaram ser parte de suas vidas para que a Minha graça operasse 
livremente por eles. O tumulto da mente e a confusão podem ser superados se você usar as chaves que o levam para mais de 
Mim. 
 Fale-Me sobre o seu amor por Mim e entregue-se a uma comunhão mais profunda Comigo. Isso Me libera para Me 
aproximar de você e abrir as portas para mais entendimento do Meu amor que você ainda precisa ter. Cada vez que você Me 
buscar, Eu Me farei presente. Quando você se aproxima de Mim, estou livre para Me aproximar de você em comunhão e 
intimidade. 
 Você diz que precisa de um plano? Eu tenho o seu plano e tudo o que preciso é que você Me permita operar por 
você, removendo as coisas que o impedem de receber. Ouço você dizer, “Ah, posso fazer todas as outras práticas, mas essa 
não é para mim. Não consigo ouvi-Lo, não tenho essa capacidade”. E Eu digo a você: Você é o Meu amor e a Minha alegria, e  
o ajudarei a crescer e ser forte em Mim, aprendendo do Meu Espírito, se apenas você escolher Me deixar ajudá-lo. 
 A Minha natureza em você é o que uso para operar, e se você permitir que ela cresça através das suas escolhas por 
Mim, posso ajudá-lo a experimentar a vitória. Ore diligentemente naquela língua que flui do seu espírito para que Eu possa 
operar a Minha verdade, liberdade e plano de restauração na sua vida. 
 Ofereça-se a Mim diariamente e ore para que a Minha vontade seja feita na sua vida, orando na linguagem 
sobrenatural das línguas, através da qual você Me libera para operar o Meu plano e as Minhas verdades na sua vida. Tudo o 
que preciso é a sua disposição, e a graça virá. Permita que Eu entre para cumprir o Meu plano em você, fortalecendo-o para 
andar mais profundamente em tudo o que você é e tem em Mim. Eu o levarei adiante no Meu plano e lhe darei cada detalhe 
que você precisa para isso. 
 

Eu estou aproximando você de Mim – Venha – Eu o ajudarei 
 Estou aproximando você de Mim. Os pensamentos que você tem sobre jejum, sobre oração, adoração e sobre se 
afastar do que é desnecessário no dia a dia são moveres do Meu Espírito para que você venha. Quando você se apresenta a 
Mim, posso vir com a Minha bondade e capturar você com Meu amor para que o que Eu sou domine mais de você. Isso é 
entrega. O que preciso é do tempo que você Me dá para que Eu tenha mais de você. No processo de se entregar a Mim, posso 
vir e dar mais de Mim a você. 
 A entrega da sua vida – quando Eu aproximo você de Mim – é o momento que você escolhe Me dar. Cada vez que 
você vem até Mim, pego a oferta de “você” e lhe entrego mais de Mim. Cada vez que você vem até Mim é a Minha 
oportunidade de capturar mais do seu coração como Meu amor. Você ainda não entende o Meu amor por você. Ainda precisa 
experimentar o Meu amor, mas quero que você experimente e tenha a plenitude dele em você. Nessa entrega, você verá mais 
de Mim do que já sonhou. 
 Estou indo em sua direção e aproximando você de Mim – Venha. Venha com a sabedoria de que, quando você vem 
até Mim está perdendo mais de você, entregando mais da sua vida e permitindo que Eu seja o Dono do seu coração. Existe 
uma graça muito forte dessa “captura do coração” que está acontecendo. Cada um que se entrega a essa aproximação de Mim 
verá que peguei mais de você e entreguei mais de Mim. Essa é a entrega verdadeira – ela sempre resulta em mudança para mais 
da Minha vida em você. Assim como o Meu Filho entregou Sua vida por você, quero que você faça o mesmo. Quero você por 
inteiro para que a Minha plenitude seja visível em você. Venha – Eu o ajudarei. 
 

Eu lhe dei a oração e o jejum 
 A prensa de vinha está derramando um novo vinho. Nesses momentos de busca maior, deixe para trás o que é antigo 
e deixe que haja uma liberação maior da Minha vida em você. Os que desejam lugares novos em Mim precisam deixar que Eu 
preserve seu odre através do processo de deixar para trás o que é antigo para andar no novo. Isso sempre é atingido pela 
Minha mortificação que opera em você. 
 Você precisa seguir o Meu processo de mortificação para mudar. Se você não usar as ferramentas do Meu Espírito 
para fazer crescer a Minha natureza em você, você não verá o que preparei para você aproveitar Comigo. Você precisa deixar 
que a mortificação aconteça para que o que o limita perca seu poder sobre você. Não há nenhum outro método que faça você 
sair do antigo e entrar no novo sem ser através da Minha mortificação que prepara você para a Minha verdade. 
 Na medida em que você permite que essas chaves da mortificação operem em você, coma as Minhas palavras. Tudo o 
que foi falado e tudo o que falo a você é a Minha vida. A Minha verdade precisa habitar em você. 
 Eu Me aproximo de você cada vez que você se aproxima de Mim, pois sempre tenho amor verdadeiro por você. 
Venha adorar-Me e deixe-Me sustentar você. Mortifique os caminhos da carne para que você possa andar em mais da Minha 
vida com você. Eu farei de você um vencedor. Deixe que a Minha mortificação faça a vontade dela em você.  Eu lhe dei a 
oração e o jejum para cuidar de você e levá-lo adiante na Minha imagem em você. 


