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Querido Amigo, 

 
A ferramenta de ensino mais poderosa que o Espírito Santo tem à Sua disposição é a nova natureza que Deus nos 

deu, e porque a temos, Ele a utiliza para nos ensinar as coisas espirituais. Tudo o que fizermos para nos desenvolver no 
espírito e nos frutos espirituais, como o amor, a alegria e a paz, aumentará nossa capacidade de entender as coisas de Deus. 

 
A oração em línguas tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa nova natureza e dos frutos do espírito. 

Como já sabemos, essa oração é um dom de revelação. Quando Paulo disse, não com palavras de sabedoria humana, mas 
com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ele quis dizer que o Espírito 
Santo é um mediador entre o Espírito de Deus e o nosso (1 Coríntios 2:13). Orar em línguas é uma forma de fazer uma troca. 
Quanto mais orarmos, mais revelação fluirá do Espírito de Deus para o nosso entendimento. 

 
É por isso que Paulo disse: Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus; 

porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. (1 Coríntios 14:2) Esses mistérios não são para o benefício de 
Deus. Pense nisso. Quem de nós vai contar algo a Ele, que Ele já não saiba há milênios? Esses mistérios não são para Ele, mas 
para nós. 

 
A oração em línguas é como qualquer outra oração: foi feita por Deus para ser respondida. Mas como saberemos 

quando Ele está respondendo? Saberemos porque todos os mistérios de tudo o que Cristo é em você, para você e através de 
você – a esperança da glória – são revelados. 

 
Paulo disse, “Esse homem fala mistérios” – ele está orando o entendimento dos mistérios de Cristo diante do trono 

de Deus. E quando ele faz isso, o que acontece? Deus responde e há uma transferência. O Espírito Santo usa nossa nova 
natureza para que entendamos as “coisas de Deus”. De repente, entendemos um mistério que não compreendíamos antes, 
como a fé, a esperança ou a cura. 

 
A oração em línguas também é um dom de “edificação”. Ela revelará coisas que precisamos em nossa vida e caminhar 

com Deus para superarmos as barreiras que nos impedem de andar em Sua plenitude. Se precisamos da chave do jejum, por 
exemplo, então, esse será o mistério que Ele começará a nos revelar. E o jejum acrescentará à nossa vida o que estamos 
precisando. 

 
Alguém talvez diga, “Vou só orar em línguas e esquecer o resto”. Bem, a razão por que Ele o levou à revelação do 

jejum foi para que você jejuasse. Se você decidir não jejuar, embora seja o que você precise, Ele vai continuar trazendo o 
jejum, até que você o faça, para poder colher seus benefícios e seguir em frente. 

 
E se você tiver dificuldade em entender a Palavra de Deus? Então, Ele o levará à meditação e assimilação, até que 

você tenha preparado sua alma para a meditação de dia e de noite, para que a sua revelação deixe os teólogos surpresos ao 
ouvirem o quanto você sabe e entende. 

 
Mas e se você não quiser meditar e assimilar a Palavra? Continue orando em línguas e Deus o levará de volta para isso. 

Ele continuará fazendo isso até que você pratique e produza os frutos da assimilação. Ele sabe o que você precisa. Se o 
Espírito Santo vê que você precisa da adoração ou algum tipo de comunhão com o Pai e o Senhor Jesus Cristo, Ele o levará a 
alguma forma de adoração. 

 
Nunca me esquecerei da visão que Deus me deu. Ela abriu o meu entendimento para o poder da adoração a Deus. 

Nessa visão, havia uma pedra sendo jogada em um lago que causou ondas do local onde aterrissou até as margens, passando 
por cada centímetro daquele lago. Cada onda era seguida por outra e mais outra, até atingirem as margens. 

 
Perguntei a Deus o que significava a primeira onda e Ele disse, “É quando você começa a construir um reservatório, 

um depósito, da compaixão e do amor que a sua nova natureza tem a capacidade de armazenar”. E a segunda onda? Deus 
disse, “Ela é o que você busca quando combate o bom combate enquanto suas emoções são contrárias e refutam tudo o que a 
Palavra diz para você, por você e em relação a você. É o tipo de batismo dos sentidos em que a alegria e paz vêm com 
facilidade. É isso que você tem buscado – chegar nesse lugar onde pode entrar em concordância com o que está operando em 
seu espírito. Finalmente, seus sentidos e emoções se alinharão e terão a alegria que se torna sua força diante de tudo o que o 
inferno lança contra você”. 
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Deus me disse que a terceira onda era geográfica. Ela atinge a área geográfica – física – na qual uma pessoa está, e 
tudo o que ela faz. Por exemplo, se você for chamado para ser um homem de negócios, a Presença de Deus o seguirá. Ele se 
envolverá nas suas decisões e se moverá nas pessoas por sua causa. 

 
Com esse tipo de Presença, você pode entrar num lugar e fazer com que as pessoas chorem e se arrependam sem que 

você diga uma palavra. Você orará e elas serão curadas. A Presença de Deus seguirá você a toda parte. Por quê? Porque você 
O ama o suficiente para segui-Lo em adoração e comunhão, tornando-O livre para seguir você e Se manifestar. Essas são 
apenas algumas coisas que aprendi sobre a adoração pessoal, a chave que o Espírito Santo me trouxe, pois era o que eu mais 
precisava em minha vida. 

 
O Espírito Santo, através da oração em línguas e o processo de edificação, começa a nos edificar acima das barreiras e 

fortalezas em nossa vida antes que possamos vê-las através do processo de mortificação. Existem três áreas nas quais a 
mortificação acontece: no espírito, na alma e no corpo. 

 
O corpo abrange as imundícies da carne: fumar, beber, mascar tabaco, etc. A alma tem a ver com ódio, contenda, e 

todos os pecados do coração. O Espírito Santo lidará com essas coisas, tirando-as de nossa vida se permitirmos. Veja, quando 
atingimos uma fortaleza ou impasse, ou paramos de orar ou permitimos que aquilo seja retirado de nossa vida. A escolha é 
nossa – manter-nos vigilantes na oração, ou desistir. 

 
A terceira área é a imundície do espírito, sobre a qual Paulo ensinou em 2 Coríntios 7:1: 
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, 

aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 
 
A imundície do espírito é doutrina errada ou crer e levar pessoas a seguirem uma doutrina errada. Era disso que Tiago 

estava falando no capítulo 3: 
Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. 
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso 

para também refrear todo o corpo. 
Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam; e conseguimos dirigir todo o seu 

corpo. 
Vede também as naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem 

pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. 
Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um 

pequeno fogo incendeia. (Tiago 3:1-5) 
 

 Tiago está dizendo o seguinte, “Não sejam mestres, para não receberem um duro juízo. Se um homem não ofender na 
palavra ou doutrina, o mesmo é perfeito e consegue colocar um freio na boca do cavalo para guiá-lo”. Se Tiago estava falando 
sobre doutrina, estava falando especificamente sobre a habilidade que um mestre tem de levar o Corpo de Cristo para a vitória 
ou para o erro. O mestre é o que está no leme do navio e o desvia da tempestade ou o leva para dentro dela. São as pequenas 
faíscas que causam os maiores incêndios nas florestas, incêndios da doutrina errada ou certa. 
 
 Tiago disse, “Não sejam mestres para não receberem um duro juízo”. Uma coisa é você entrar na falsa doutrina, mas 
outra é você LEVAR pessoas junto com você. Os dois estão errados. A imundície do espírito é muito pior do que a da carne, 
pois pode enviar muitas pessoas para o inferno. 
 
 Contudo, ao orarmos em línguas, somos edificados acima de tudo isso. Oramos os mistérios de Deus e o Espírito 
Santo comunica-os ao nosso espírito, produzindo a mortificação da carne e da alma. Ele nos separa do que precisamos 
mortificar, através da edificação acima dessas coisas. 
 
 Lembro-me de quando comecei a experimentar o processo de edificação-mortificação. Eu não sabia o que estava 
acontecendo, mas certas coisas me prendiam e notei que o Espírito Santo me edificava nessas áreas, para que eu não parasse 
de orar e continuasse me edificando. Então, eu parava e olhava para as fortalezas através dos olhos de Deus. Eu via o quão 
horrível aquilo era e então os gemidos de intercessão vinham, como Romanos 8:26 diz: 
 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de 
pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 
 
 O Espírito Santo entra e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Esse tipo de oração acontece dentro de você 
quando você não pode mais ficar onde está. Você odeia essas coisas erradas tanto quanto Deus e Ele diz, “Que bom! Porque 
quando você não se importava, Eu não podia ajudá-lo”. Uma vez que você odeia as fortalezas assim como Deus, elas têm seus 
dias contados. 
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 Assim, levando tudo isso em conta, sugiro que você não pare de orar em línguas. Não é maravilhoso que Deus tenha 
tornado isso o mais fácil possível para nós? Ele bolou um plano infalível. Na Sua presciência, Ele soube que precisaríamos de 
muita ajuda. Deus tem a capacidade de ver a eternidade e saber o que estaremos fazendo daqui dez anos. Esse é um dos 
atributos que O faz ser Deus. E embora Ele SAIBA, ainda é nossa escolha determinar como será nosso futuro. 
 
 Deixe-me ilustrar isso. Digamos que a Trindade teve uma reunião muito antes de a humanidade existir. À cabeceira da 
mesa estava o Pai, à Sua direita, Jesus Cristo, e à Sua esquerda, o Espírito Santo. Deus, o Pai, planeja todo o universo e Jesus 
diz, “Eu Me encarrego da criação”. Com o Espírito Santo, todos olham para o futuro e vêem a queda da humanidade. Então, 
Jesus diz, “Eu os redimirei”. Então, o Espírito Santo fala, “Eu serei o Regenerador”. 
 
 Mais uma vez, a Trindade olha para o futuro e diz, “Ah, não. Jesus morreu por eles, e agora eles têm a nova natureza, 
mas ainda não sabem no que crer”. O Espírito Santo diz, “Tudo bem, eu entrarei neles e lhes darei o poder”. A Trindade, 
então, observa a humanidade por mais um tempo, e finalmente diz, “Você levou o poder, mas eles não o estão usando”. E 
agora? O Espírito Santo tem uma ideia, “E se Eu fizer a oração por eles? Tudo o que precisarão fazer será liberar a fé e deixar 
que a linguagem saia de sua boca. Se eles pelo menos conseguirem isso, poderemos ajudá-los. Será que conseguem?” 
 
 Bem, se você orar em línguas, ela o levará à chave que você precisa, fazendo com que seja incorporada em sua vida. E 
se você não incorporá-la? Então, você dará mais uma volta ao redor da montanha e o Espírito Santo o levará ao mesmo lugar 
novamente. E se ainda assim você não conseguir? O Espírito Santo o levará mais uma vez ao mesmo lugar. 
 
 Se você continuar orando, se edificando e incorporando as chaves que o Espírito Santo leva até você, você vai 
crescendo até superar as barreiras da sua vida. O poder de Deus continuará aumentando e os frutos do espírito – paz, 
tranqüilidade e tudo o que é bom – serão cada vez mais fortes em você. 
 
 Digo essas coisas para encorajá-lo. Você não precisa ficar sentado, agüentando as circunstâncias dessa vida, parado no 
mesmo nível de conhecimento de Deus. É nossa escolha fazer algo a respeito disso, pois Ele fez tudo tão simples para nós. 
Ele nos dá a oração que tem toda a intenção de responder. Tudo o que precisamos fazer é cooperar com Ele, nos entregando. 
  
 O diabo adora nos condenar. Ele nos mostra nossos fracassos e falhas, mas temos o perdão de Jesus e o passado se 
torna algo distante. Estamos vivendo o dia de hoje. Talvez ainda tenhamos fortalezas que são frutos de ontem, mas elas não 
precisam mais nos deter. O que precisamos fazer é destruir o que causa nossos erros – e podemos fazer isso com a ajuda do 
Espírito Santo – e seremos vencedores! 
 

Seu amigo e colaborador 
DAVE  ROBERSON 

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

 
7 de Fevereiro de 2010 – O uso da Minha Palavra é precioso 
 Você sabe o quão precioso é o uso da Minha Palavra? Isso é tão íntimo para Mim quanto os momentos de adoração. 
A base de todo relacionamento é a verdade, e a Minha Palavra é a verdade. 
 Considero como um momento de intimidade quando você fala em verdade sobre você mesmo a Mim através da 
confissão da Minha Palavra. É Meu prazer quando você fala sobre você de acordo com a Minha Palavra, pois a nossa união 
está nessas verdades que você confessa. Estamos unidos pela verdade. Minha natureza em você é a verdade. As Minhas 
palavras são a verdade. Dei-lhe o Espírito da Verdade para guiá-lo a toda a verdade. Estamos unidos na verdade. 
 Cada vez que você se aproxima de Mim, sempre estou com você, pronto para Me aproximar de você. Nunca deixo ou 
abandono você. Sempre estou perto, recebendo você quando se aproxima de Mim. Nossa vida juntos é uma comunhão e 
quando você se conforma à verdade, através do seu entendimento, você compreenderá mais sobre como desejada é essa 
comunhão. Nossa comunhão é tudo para Mim. Você é tudo para Mim. 
 A intimidade é se aproximar de Mim em verdade, pois a nossa vida juntos é em verdade. Considero isso bom e 
íntimo, quando você separa momentos para falar a Minha Palavra para Mim no processo de transformação da sua alma. Em 
um relacionamento íntimo, a verdade é a base – e a Minha Palavra é a verdade. Quando você vem até Mim em adoração, com 
a verdade da Minha Palavra e o que Ela diz sobre você, você entrou em um lugar de doce comunhão de verdade sobre você 
mesmo, assim como sempre sou verdadeiro sobre Mim para você. 
 A essência do nosso relacionamento é a verdade sobre Mim e sobre você. Nosso relacionamento gira em torno disso. 
Então, entenda quando digo que seus momentos Comigo de acolher a Minha verdade e de Me adorar com base na verdade 
são muito doces para Mim. Quando você pega Minha Palavra e enche a sua boca e coração com a verdade, conformando-se a 
ela, Eu Me sinto muito feliz. É muito gratificante quando você escolhe a Mim e a Minha Palavra. O Meu coração se regozija 
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com a verdade em você, e com a transformação que isso traz. Essa é a essência da nossa união – Minha Palavra de vida em 
você. 
 Entenda o Meu prazer toda vez que você escolhe a Minha Palavra acima de tudo o que você vê e ouve ao seu redor. 
E saiba que meu maior prazer é quando você permite que Minha Palavra o transforme. Você se aproxima de Mim quando se 
aproxima da verdade. 
 
Uma tempestade de fogo da Minha vida que se espalha através de você 
 O tempo está acabando. É por isso que muitos conhecem a importância de Me buscar. Os que correm estão 
avançando em lugares onde posso liberar coisas e isso é muito prazeroso para Mim. Nesses lugares, começarei a fazer coisas 
que o mundo nunca viu. 
 Para muitos, buscar-Me tem sido difícil, pois o inimigo faz o que pode para dificultar; contudo, os que correm não 
podem parar e desistir do seu treinamento diário Comigo. É hora de avançar em Mim. O que tenho preparado em cada um 
que corre Comigo está prestes a ser liberado. 
 A armadura que você está vestindo deve ser usada em oração para todos os santos. Preste atenção nesse momento. 
Mantenha sua família em oração para que os mais fracos fiquem livres. Isso é imprescindível, pois as coisas que estão por vir 
requerem a paz que está em Mim. Corra como se uma tocha estivesse em sua mão. Eu estou mantendo-a acesa, fazendo com 
que a chama brilhe com força. Corra como se houvesse uma tocha em sua mão sendo continuamente acesa pela sua 
comunhão Comigo. Isso está sendo derramado nos que estão correndo em mais e mais de Mim. Use o que derramo sobre 
você e ore pelos fortes e fracos, para que todos vejam mais de Mim. 
 Na medida em que as chamas brilham mais, poderei mover mais onde você está. Os que carregam a chama do Meu 
amor e poder são os que andam na natureza do Meu amor e da integridade da Minha verdade. E porque a plenitude da Minha 
imagem está sendo construída em você, poderei acompanhá-lo e acender as chamas do avivamento através do Meu amor e 
verdade em você. 
 Porque você está disposto, Eu estou presente com a integridade da verdade, amor e poder. Eu moverei e fogos 
estourarão em cada um que Eu puder mover através do Meu amor e verdade. Deixe que o fogo da verdade e amor seja uma 
tempestade de fogo da Minha vida que se espalha através de você. Os que são meus corredores são os que carregam a tocha 
do Meu amor e verdade, e o poder do Meu Espírito os acompanhará. 
Eu lhes mostrarei como criá-los 
Nota do editor: Essa profecia foi dada durante a consagração de bebês. 
 O seu entendimento crescerá até que você compreenda o poder que existe nessas consagrações. Quando uma criança 
é entregue a Mim, recebo a permissão para entrar naquela vida. Portanto, ao trazê-la a Mim, saiba que a recebo. Tudo o que 
você pedir poderei fazer, pois você Me deu autoridade na vida dela para mudar seu futuro e fazer com que cumpra seu 
chamado. 
 Peça para Mim e verá que lhe dou sabedoria; sabedoria para cada situação, pois esses são Meus filhos e eu lhes 
mostrarei como criá-los, diz o Senhor. Quando você entender o que aconteceu aqui, saberá que realmente entregou seu filho 
em Minhas mãos. Creia nisso e Eu cuidarei dele para sempre. 
 
14 de Fevereiro de 2010 – Abra seus olhos – Entre em comunhão Comigo 
 Por vezes, levei muitos de vocês até certas portas, e a Minha intenção era que você recebesse a bênção que está do 
outro lado dela. Mas o inimigo vem e causa uma grande confusão – bem na entrada – para ver se você desiste. Saiba que o 
Meu amor fará com que você veja o que nunca viu antes. Quando você vê através dos Meus olhos, entende o que não 
entendia e vai aonde Eu estou, e onde estou sempre há bênçãos, diz  o Senhor. Então, abra seus olhos e entre em comunhão 
Comigo. 
Dar ofertas – Com o Meu amor 
 Quando a sua oferta é dada através do Meu amor, você tem tudo o que precisa. 
Quando você Me conhece em verdade 
 A fome que a nova natureza trouxe é ativada por Me conhecer. Muitos Me buscam, desejando ter mais de Mim. 
Mesmo enquanto Me buscam o diabo vem. 

Comentários – Já que o diabo vem através do engano, ele coloca barreiras para que o seu desejo de conhecer Deus seja limitado e sufocado. 
Quando você Me conhece em verdade – a plenitude de tudo o que sou –, o que sou é o que você se torna quando 

anda no Meu Espírito e no Meu poder como Meu filho e filha. 
Quando você ora a Minha vontade sobrenaturalmente 
 É o desejo Dele fluir nos cultos a partir da Sua vontade. Em todo o país, se os cultos estivessem nas Minhas mãos, tudo seria 
feito, diz o Senhor – tudo. Muitas vezes, durante a edificação, quando as pessoas Me deixam orar a Minha vontade em lugares 
de autoridade, posso levá-las até as respostas. Portanto, não pare. Você está possibilitando mais do que imagina quando ora a 
Minha vontade sobrenaturalmente, diz o Senhor. 
Há um lugar na edificação 
 Há um lugar na edificação em que o Meu poder, quem e o que sou, fica tão livre que a Minha voz será ouvida em toda 
a cidade. Quando você se edifica, faz isso através da mudança que recebe através da revelação em que está andando. Posso 
fazer muito mais quando essa mudança é realizada em você. Então, não pare de se edificar. 


