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DAVE ROBERSON
Abril – 2005
Querido Amigo,
Temos recebido muita resposta de encorajamento referente às palavras proféticas que recentemente temos
enviado. Assim, mais uma vez, estamos lhe enviando as palavras mais recentes recebidas aqui no “The Family Prayer
Center”, inclusive aquelas recebidas na Conferência de Oração e Poder de Março-2005.
Não é surpreendente que as pessoas estejam gostando tanto destas palavras, porque a profecia existe para fazer
algo que as emoções e a lógica não podem fazer.
Vamos dar uma olhada em Primeira Coríntios 14:2-4:
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em
espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja.
Observe o que Paulo diz no versículo 4: que aquele que profetiza edifica a igreja. Por que é assim? Porque
através do simples dom de profecia (o qual é equivalente ao dom das línguas e o dom da interpretação que operam
juntos), de repente, se sabe a mente de Cristo para aquele dia e hora, para aquela assembléia em particular.
Uma pessoa que profetiza, fala a homens para edificação, exortação e consolo (v.3). Mas, toda exortação tem
que ser baseada em um fundamento bíblico, ou não se tem o que exortar. Por isso, o Espírito Santo irá revelar um
mistério através da profecia, iluminando a mente de Cristo referente a uma passagem da Bíblia que não se tinha
entendimento.
Depois que o Espírito Santo profetiza através de alguém para edificação e exortação, um consolo divino vem
para o corpo de crentes, diferente de algo emocional. Eles são consolados de uma maneira mais forte do que as
emoções. A profecia os pega no Espírito e lhes dá um sentido de que “Tudo vai ficar bem”, sentindo isso por muitos
dias.
Então, quando uma pessoa profetiza, a igreja é edificada coletivamente e quando alguém ora em línguas – como
já ensinamos antes – aquela pessoa é edificada pessoalmente. Contudo, as razões pelas quais o corpo de crentes e o
indivíduo são edificados, permanecem as mesmas: Em ambos os casos, a mente de Cristo é revelada.
Eu lhe encorajo a passar um tempo orando em línguas e ter comunhão com o Pai ao ler estas palavras. E
lembre-se: elas são para a sua edificação, exortação e consolo.
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON

Profecias Recebidas
No “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
Fim de Janeiro – Meados de Março
Pois no Espírito eu falo isso:
Inimigo, diabo, saia daqui!
Pois tudo o que você tem é um poder falso
Você não pode fazer o que diz,
Pois você foi derrotado naquele dia.
Então, retire-se, diabo!
Deixe este lugar – siga o seu caminho!
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Pois a vitória não é sua;
Hoje, é deles.
Pois Eu irei intervir no Espírito
Quando eu puder achar o suficiente para fazê-lo,
Pois muitos de vocês sairão daqui
E amanhã vocês saberão
Que conseguirão a vitória esta noite
Porque não provaram a fraqueza – mas o Meu poder.
*****
Muitas coisas Eu irei dizer nas quais farei você andar hoje, pois o amanhã virá em que os dias anteriores se
manifestarão. Eu tenho que estar com você linha sobre linha, para que o seu entendimento se levante e se estabeleça
nestas coisas que proverão o suporte necessário para você mudar.
Não sou Eu a sua força? Então, um pouco aqui e um pouco ali, linha sobre linha Eu acrescentarei estes
preceitos. Então venha, venha para...
Dave – Bem, não é exatamente “venha às reuniões” [reuniões especiais, marcadas para o ensino sobre o assunto do jejum] assim
como foi “venha para a verdade” - só que foi um pouquinho diferente.
Linha sobre linha, preceito sobre preceito, assim venha, venha onde estas coisas...
Dave – Tem algo a ver com a manifestação destas coisas. E tem a ver com o fato delas não falharem. Onde estas coisas são
manifestas, elas não falham nos seus propósitos? Para levar você para aquelas coisas que Ele disse.
*****
Pois a parte que vocês irão ouvir e muitos irão aderir é diferente do que qualquer parte que já tenham
participado no passado. Pois, de fato, muitos de vocês estão andando onde estão agora, porque, outrora, andaram
naquilo que Eu lhes trouxe.
Você não sabe que Eu construí sobre este fundamento, linha sobre linha, preceito sobre preceito? Quando Eu
tenho pedras vivas no lugar certo, posso construir outra parte, e outra parte. A construção presente é baseada naquilo
que já foi estabelecido e então, você está construindo sobre aquilo.
Então ouça o que o Espírito diz, pois como você busca descobrir estas coisas, certamente, você será
abençoado. Muitos de vocês receberão as respostas de suas orações que ficaram em Minha presença com seus corações.
Mesmo quando vocês falaram palavras – palavras que se alinhavam àquilo que vocês creram que seria – Eu honrei seus
corações, pois isto é o que Eu ouvi.
Pois muitos de vocês entrarão independentemente das faltas, quedas e fraquezas que tiveram. Pois Eu acho o
suficiente em vocês, e se obedecerem ao que virá, serão renovados pela Minha unção e acabarão andando em uma nova
unção por si mesmos.
Você desejou olhos que vêem e ouvidos que ouvem. Você desejou participar destas coisas que têm sido
preparadas para você desde a fundação do mundo. Mas, de fato, você que obedece irá experimentar a Minha unção.
Você irá experimentar a Minha unção no ambiente em que você ministra. Você irá experimentar o Meu poder quando
você ora. O Meu poder irá alcançar como um LONGO braço e você irá se deleitar com as orações que Eu irei
responder.
Então ouça, pois muitos de vocês irão acrescentar o jejum para o equilíbrio e para o fundamento em que você
está andando. E ao fazer isto, uma porta se abrirá que lhe dará uma visão de outra porta. Quando você chegar a esta
porta e ela se abrir, Minha presença irá lhe cumprimentar como em nenhuma outra porta.
*****
O jejum irá operar isto em muitos de vocês neste ano – a maior determinação que você já teve para Me
experimentar e Me conhecer. Portanto, Eu lhe abrirei tudo o que Eu sou como seu Pai e você conhecerá o Meu amor,
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você conhecerá Minha presença. Você Me experimentará na área da alegria que fará sua vida digna de ser vivida,
mesmo no meio da perseguição.
*****
(Durante a chamada para aqueles que precisam de cura)
Oh, pois isto é seu; é seu; é seu; é seu. Eu não disse muitas, muitas vezes, “Receba”? Pois quando Eu venho
pelo Meu Espírito, Eu venho para que Eu possa falar e ter os seus ouvidos. Pois tudo o que é Meu, o Espírito Santo foi
instruído para mostrar a você. Por que Eu não receberia o que tenho providenciado para você; revelando a você – o
que é Meu no posicionamento que tenho com o Pai?
Ouça o que o Espírito tem a dizer, pois se você entregar o seu coração a Mim, Eu lhe mostrarei o que tenho em
todas estas três áreas das quais Eu tenho lhe falado. Portanto, receba; receba – Eu disse receba em nome de Jesus.
[NOTA: As três áreas se referem às condições que o Senhor estava curando: dor, bloqueios e “toda doença no sangue, todo
distúrbio, todos os órgãos que não estão em seu funcionamento normal, que não estão fazendo a sua parte e que precisam de um
suplemento.”]
*****
Pois quando vocês abrirem a porta e Me deixarem entrar,
Eu entrarei e poderei fazer aquelas coisas que geralmente estão por fazer.
Pois quando Eu puder mover pela Minha graça,
Maravilhas, coisas maravilhosas acontecerão.
Eu alcançarei onde o Meu posicionamento habita,
E vocês sairão dele com a Minha vida.
Assim, muitos de vocês deveriam aprender como parar.
Pratiquem a Minha presença; convidem-Me para vir.
E em suas vidas,
Vocês ficarão cada vez com menos e menos do que ainda não foi feito.
*****
Dave – Ele está Se agradando muito. Está defendendo a chave do jejum desta maneira, por ser a maior chave para a mortificação
da carne neste momento – uma chave que irá lhe ajudar a entrar dentro de uma poderosa chave que muitos de vocês ainda não entraram –
para finalmente triunfar nas áreas da paz, necessárias para que Ele sustente este lugar em sua vida, operando livremente.
Durante os dias do estabelecimento do fundamento, foi o Meu desejo que por muitos anos isso acontecesse
num ciclo, para então, voltar e restabelecer a edificação para ter o cuidado de você não se distanciar muito do
fundamento, diz o Senhor. Mas, agora que o fundamento está ganhando força e tudo está entrando nos eixos, Eu estou
pronto para edificar dons de poder e manifestações.
O suficiente dos aqui presentes entenderá a maneira com a qual Eu estou movendo. Nem sempre Eu moverei
nos cultos, mas trarei a luz para os lugares escuros que não querem ir para onde a luz está. Oh, haverá uma unção de
evangelização que irá até onde o doente está para evangelizar. E haverá os que irão aonde a dúvida está e aonde estão
os sem doutrinas e os destruídos pela razão.
Neste dia de libertação, Eu Me manifestarei poderosamente com sinais e maravilhas. Então, você
verdadeiramente saberá que estes sinais acompanham aqueles que estão movendo em Mim na colheita.
Portanto, regozije-se e prepare-se para estas duas chaves: a chave do jejum, com a qual você ganhará força na
adoração. Na medida que você ganha força, Eu o manterei através do dom de revelação de orar em línguas para
entender o mistério de tudo o que Cristo é em você, a esperança da glória.
*****
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É o meu prazer lhe exortar e ensinar estas coisas que irão atraí-lo, pois nestas coisas que Eu estou lhe
oferecendo está o lugar que todos estão procurando – não o lugar de doutrina destorcida ou brigas de uns contra os
outros em posicionamento e exaltação.
Mas, você achará nestas coisas que Eu estou lhe dando paz e alegria e contentamento. Muitos não
experimentam o suficiente da Minha alegria e da Minha paz nesta vida para mesmo saber o que estão procurando, no
entanto, neste caminho estão estas coisas. Por obediência e o fato de você Me dar o seu coração e Me buscar, neste
caminho de alegria e paz é onde sua sede será saciada e sua fome alimentada, pois os que Me conhecem não têm falta
de nada.
*****
A Sabedoria diz: Aqueles que exercitam desse modo tomarão seu caminho no qual Eu os exorto; eles tomarão
o caminho estabelecido anteriormente. Pois muitos estão procurando por aquilo que não conhecem – isto é, provar da
Minha doce paz e beber do Meu manancial que sacia a sede para que sejam cheios de alegria e propósito, e saber qual é
a Minha vontade em suas vidas.
Ouça o que o Espírito diz, porque todos estes buscam por alguma coisa e o inimigo usa estes desejos enlaçando
muitos num caminho errado; então, no fim de suas vidas, eles dão golpes no ar. Mas isto não tem que acontecer com
você, porque você ouve e escuta Minha voz. Pois o Meu rebanho conhece a Minha voz, é a voz da nova natureza e o
testemunho da verdade.
Então, ouça o que o Espírito diz e siga-Me. Você será cheio de dias e galardão quando eu voltar.
*****
Pois Eu sou, e o Meu fundamento é certamente baseado no Meu amor. Aquele que tem isto não tem medo
nem tormento e o seu fundamento está certo.
Então não temas, mas, regozije-se. Pois Eu não fiz a provisão de todas estas coisas? Seja estável e firme na
Minha Palavra. Seja estável e firme no desenvolvimento do Meu amor e você verá, você prevalecerá. E não apenas
prevalecerá – você vencerá. Pois Eu tenho muitas trevas para visitar e escassez de quem possa fazer isto.
Então seja forte e saiba que Eu sou Aquele que tem o poder. Eu sou Aquele que opera os sinais e maravilhas.
Eu sou Aquele que move Céus e terra e trago as trevas para a salvação de uma alma. Seja forte e saiba que sou Eu que
opero a Minha vida em você.
*****
Então, aprenda a se entregar a Mim. Aliás, isto é algo que muitos de vocês precisam aprender a fazer – se
entregarem a Mim, não apenas no ambiente que foi designado para você fazer isso, mas nos momentos da vida e nas
decisões do dia a dia e especialmente buscar a Minha sabedoria para os seus problemas.
Aprendam a ter comunhão Comigo. Entreguem-se a Mim porque Eu sou o melhor quando você está Me
pedindo para vir para o seu pior, pois eu já supri tudo o que você precisará.
*****
A palavra do Senhor veio para mim dizendo: Eu estou aqui com a Minha presença. Eu estou aqui como seu Pai
e não tem nada escondido que Eu não possa ver. Eu vi o bom – o que você chama de bom. Eu vi o que você chama de
mal, e mesmo assim Eu o amo. E Eu estou aqui com a Minha presença para receber você nos Meus braços, para lavar,
refrescar e falar vida para a sua alma, para que a visão e o chamado que plantei em você possam viver novamente e Eu
possa trazer a Minha glória a um mundo perdido e morto, através de você.
Não deixe o inimigo cobrir a sua cabeça com um véu de trevas para que você veja tudo através das trevas que
não são Minhas. Levante os seus olhos. Eu hoje removo este véu em nome de Jesus. Você é o meu amado. Então,
alegre-se e grite, diz o Senhor.
Aleluia, Glória! O dia de um novo começo! O dia de um novo começo, diz o Senhor.O dia de um novo começo, diz o Senhor.
Aleluia!
Você pode falhar, mas Eu não. Você pode cair, mas Eu o pego de volta. Você pode morrer, mas Eu o
ressuscito dos mortos até você cumprir o que Eu tenho previsto para você ser e fazer, diz o Senhor.
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Você tem necessidade de Mim. Eu tenho necessidade de você. Não deixe o inimigo nos separar, diz o Senhor.
Você é meu. Você é meu. Este é o dia de um novo começo, diz o Senhor.
*****
PROFECIAS
Conferência de Poder e Oração Março-2005
Para alguns, Eu irei fazer um ajuste e estas coisas se tornarão como um concreto em suas vidas. Alguns de seus
fundamentos serão consertados. Mas uma coisa é certa – não haverá ninguém que sairá daqui o mesmo. Não haverá
ninguém que sairá daqui o mesmo; pois estou sujeito a você para que Eu possa realizar tais coisas às quais Eu Me
prendi. Pois na eternidade dos tempos, em Minha soberania, Eu Me deixei sem escolha, pois quando você acreditar que
estas coisas são assim, então Eu estarei presente. Eu estarei pressente. E quando as coisas forem as piores, Eu poderei
brilhar. Existe algo muito difícil para Mim? Pois é o Meu desejo entrar em cena, não apenas para lhe deixar livre, mas
para ser aquele tipo de testemunho que é inegável.
Da mesma maneira que Eu o amo, Eu amo aqueles que você está alcançando. Pois todos aqueles que querem
saber o que guia Minha máquina de alcance para o grau infinito, são aqueles que nunca se extraviaram muito longe dos
princípios de alcançar os outros que não são salvos. É o Meu desejo final de ver isto e, para este propósito, Eu
derramarei Meus sinais e maravilhas. Estas coisas pertencem a você. Elas são sua herança e você é o benfeitor.
Oh, Eu espero por aquelas pessoas irresponsáveis, por quem Me alinhei para fazer coisas. Assim elas podem
acreditar que Eu sou O que a Minha Palavra diz que sou desde a fundação do mundo. Eu espero por um povo que não
apenas Me alcance, mas que Me toque. E é a Minha intenção que você não deixe este lugar sem receber tal ajuste.
*****
A mudança que Eu desejo fazer em você é tão positiva e disponível quanto a mudança que Eu faço nestes
[refere-Se àqueles que estão na linha para receber o batismo no Espírito Santo].
Para finalizar com a vitória, tem sempre que haver um começo, e aqueles que são sábios têm este começo em
Mim, diz o Senhor. Pois não há nenhum que tenha seu começo em Mim sem ainda não haver terminado seu curso.
Portanto, seja forte, olhe para cima e sempre saiba disto: A chave principal é, e sempre será, a comunhão e o
relacionamento entre você e Mim. Então venha, e juntos não deixaremos nada por fazer.
*****
Pois muitos de vocês chegarão a um lugar...
Dave – e se eu posso ser corajoso, diria: para muitos de vocês será durante esta semana.
Você chegará a um lugar onde Minha operação em você dirá que aquelas coisas que eram muito difíceis antes,
não são mais. Aquelas coisas que eram insuperáveis, que se recusavam a moverem-se, independente de qualquer coisa
que você tentasse fazer; elas não serão capazes de ficar diante de você neste ano.
Qualquer um que anda em Mim vem a este lugar – onde decisões foram tomadas e mudanças foram recebidas,
pois mesmo Eu, o Senhor seu Deus, acampo no perímetro desta mudança. Você mesmo dirá, “Por que estas coisas não
se moveram antes?” E eu lhe direi que antes, você nunca estabeleceu sua vida diante de Mim.
Muitas destas coisas estão fora do alcance de sua visão. Pois o que você via como impossível, você se achará
desejando pagar qualquer preço que deve ser pago, porque aquele lugar em você que Eu toquei é o lugar que não pode
ser negado.
*****
Para aqueles que andam no Espírito, Eu tenho sempre estabelecido um caminho e ajustado o curso em coisas
mais altas. É a Minha intenção mover os montes e preparar o caminho com oração antes que você chegue lá. Pois os
que oram no Espírito sabem a mente de Deus e Ele pode fazer intercessão por você de acordo com a vontade de Deus.
Então, você pode saber que todas as coisas começarão a funcionar juntas para o bem daqueles que são chamados a Me
amarem de acordo com o Meu propósito.
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Portanto, exercite-se. Libere-Me e o Meu poder também e Eu irei à frente de você, preparando o caminho.
*****
Eu lhe digo que Ele irá financiar isso (reavivamento) como nunca se viu antes. Ele irá financiar e os herdeiros
da terra se levantarão. Aqueles de vocês que tinham esta habitação em seu espírito são como Ana. Você viu pessoas em
sua volta nascendo, mas você não nasceu ainda. Mas quando você fizer isto, será maravilhoso para o Senhor. E quando
este nascimento vier, será consagrado ao Senhor e PERTENCERÁ a Ele.
*****
É da Minha vontade, diz o Senhor, juntar estas coisas para este momento em que Eu as transmito, pois você
tem visto Meus muitos membros trabalhando como um todo. Os que operam em compaixão, dos quais o Meu amor é
derramado para o Meu povo, farão sempre o melhor para ele.
Portanto, saiba disto: Aquele que vem a mim precisa saber que Eu sou o que Eu digo que sou e que Eu farei o
que Eu disse que irei fazer. Mas ouça-Me, escute-Me, vocês que se humilham. Nenhum homem tem esta glória por si
mesmo, pois a glória é Minha. Portanto, ame as pessoas e a Minha unção será sua.
*****
Dave – Ele está falando sobre saber o que é melhor para você. Às vezes, Ele tem que tirar coisas do caminho que você não pode ver
para você obter o que pode ver. Se você O deixar, Sua intenção é edificar tudo em você para o lugar do seu chamado. Mas, isto é o que muitos
não sabem: Onde você está, a fidelidade é a primeira coisa requerida. Você não quer andar em círculos novamente.
Muitos não entendem o ministério do Espírito Santo. A intenção Dele é de edificar você, edificar você. Ele deseja relacionamento.
Eu estou Lhe perguntando, “Você quer que eu dê isto?” Não é para todos.
A intenção do Espírito Santo é de edificar você, para que Ele tenha o primeiro lugar em sua vida. Em alguns casos a intenção
Dele é de lhe edificar nas coisas do alto e se posicionar no lugar em que as coisas naturais estão neste momento.
Eu descobri que quando você começa a viver no lugar da adoração, agradecendo-Lhe e chamando as coisas que não existem como
existentes, logo aquele lugar se estabelece em você e nada poderá lhe manter no mesmo lugar.
*****
Você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Tudo o que o Espírito Santo é pode operar em tudo o que
Eu tenho feito para você. E aqueles que retém suas vitórias, andando em quietude mais e mais naquilo que Eu tenho
para eles a cada dia, são aqueles que recebem o Meu fundamento e se edificam na rocha sólida para que tal edificação
seja linha sobre linha e preceito sobre preceito.
Toda vitória final é determinada pela Minha presença em você e a Minha Palavra define todas as coisas que
foram ajustadas pela Minha verdade. Deixe-me elevá-lo em Minha verdade e estabelecer seus pés na Rocha, e as vitórias
virão em sucessão, uma após a outra. Você não vai querer se desviar, pois os Meus caminhos são sólidos, decisivos e
soberanos. Eles irão guiar um viajante ao mesmo destino toda vez que ele entrar em um destes caminhos.
Assim, seja forte e saiba que toda sua vitória final será definida pelas coisas que você ouvir e pelas que fizer.
Alegre-se e seja extremamente feliz, pois todo fruto é um produto do que Eu disse SER ou NÃO SER. Portanto,
receba aquilo que reside para sempre. Transforme sua alma e ande em tudo o que Eu tenho para você.
*****
A razão pela qual sua mente não pode entender as coisas do Espírito é porque às vezes é difícil interpretar uma
fonte profunda. Mas saiba isto: por causa da Minha graça e da Minha fé, Me desviei muito destas coisas e fui direto ao
lugar da mudança.
*****
(Chamada para vir e se entregar)
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Por isso Eu digo a você que entende: Eu pedi a sua entrega no passado, mas a sua culpa não deixou que você se
entregasse totalmente a Mim. Mas, novamente, Eu digo o que já disse a você: A Minha misericórdia permanece para
sempre e o Meu amor suave está sempre presente para estabelecer e redimir.
Tenho tentado dizer muita destas coisas a muitos de vocês por algum tempo. Eu estou aqui no limite da
entrega, para que aquelas coisas em seus corações sejam sujeitas à Minha misericórdia e perdão. Se você vier hoje a
Mim, Eu farei uma obra em você que irá lhe mudar. Pois as vitórias virão por ouvir e ouvir a Minha Palavra. Eu estou
estendendo o Meu braço a você.
Pois algumas das vitórias que você está procurando serão encontradas através disto.
*****
Quando a alegria do Senhor se torna a sua força, então, nesta força você poderá se dirigir a Mim no meio de
qualquer circunstância. Quando a Minha alegria se torna a sua, ela se torna em força. E a maior obra que a Minha
presença na alegria traz ao crente é na área da falta de perdão, mágoa e contendas, pois a Minha alegria não se cultiva
neste ambiente. Aquele que se mantém em Minha alegria fica livre de tais sentimentos.
Existem aqueles que destroem os crentes em seu caminho para salvar outros crentes. E Eu salvarei os outros,
mas para um destruidor de irmãos Eu não posso responder suas orações. Então se livre do peso e das algemas que tão
facilmente o cercam. Assim, você poderá correr com paciência sua corrida, olhando para Ele que não apenas criou, mas
terminou a sua fé. Portanto, corra não como o que dá golpes no ar, mas como o que está sendo transformado em Minha
imagem para você poder fazer as Minhas obras.
*****
(Chamada para vir ao altar e pôr as coisas lá, como falta de perdão, mágoas e contendas, etc.)
A minha graça está aqui para vocês que querem entregar tanto as coisas pequenas como as grandes, Eu não
faço distinção entre elas nesta manhã. Eu sou para um o que sou para todos, pois é a Minha graça que está aqui. Você
que quer entregar as coisas pequenas, quem saberá se você está entregando coisas grandes? Venham, pequeninos,
bebam deste rio, pois as Minhas folhas têm cura. Venham, venham.
Dave – se vocês quiserem vir ao altar e se ajoelharem, por favor, venham e entreguem-se.Ele quer que você saia daqui com a sua
oração respondida.Ele quer que você ore. Ele diz para aqueles que querem vir...
Não é tão difícil. Pegue a minha força. Eu não a ofereci em forma de alegria? Deixe-me tirá-lo destas coisas;
pegue a Minha força e lute a sua luta.
Regozije-se, regozije-se, regozije-se... Eu lhe levarei a uma caminhada no mais profundo de sua alma, destruirei
os bloqueios e o colocarei sobre a Rocha, a Rocha. Se você permitir que Eu o estabeleça sobre a Rocha de fazer o que
Eu digo, será uma surpresa para O Maligno. Quando ele vier para desunir sua família e Me encontrar em um lugar
glorificado na sua vida, ele ficará chocado. Portanto, fique forte nestas coisas, pois elas não são das suas obras, elas
nascem da comunhão. Eu sou Aquele a quem você vem, são os Meus pés que você lava, diz o Senhor, quando você
perdoa os irmãos. Venha a Mim, venha a Mim, pois Eu sou seu Senhor e Mestre e Eu não falharei, diz o Senhor.
*****
Muitos não têm, porque não pedem. O inimigo desviará muitos caminhos, mas este não será um deles. Pois
muitos, muitos passarão necessidades simplesmente porque não sabem como se apresentar a Mim. E muitos, muitos se
prendem nos rios de doutrinas e nunca conseguem vir até Mim.
Mas ouça o que o Espírito diz: É o Meu desejo mover e levantá-lo nas Minhas manifestações de poder, cura e
glória para que cada vez que Eu encontrar o que preciso para fazer estas coisas, eu possa fazê-las. Você não sabe que,
muitas vezes, não se trata da sua falta de fé, e sim, por não Me dar oportunidade para mover?
** (Fim das Profecias durante a Conferência) **
Todos os que receberam a Minha instrução original e construíram sua casa no fundamento – apóstolos e
profetas, tendo Eu, o seu Senhor, como a Pedra Angular Principal – sempre levaram a Minha verdade aos lugares
escuros. Eles levaram o Meu poder aonde as sombras estavam. E Eu tenho mandado chamados como estes nos
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últimos dias. Todo canto escuro, todo o beco, toda a sombra terá tudo o que Eu sou presente, pois a Minha glória
cobrirá esta Terra como a água cobre o mar.
Então, fique firme e esteja pronto. Meu desejo é que você seja um dos fachos que Eu usarei para começar
Minha obra.
Os Meus planos não são como os planos de religiões. Quando Eu tiver o controle, as cidades ouvirão e verão
as Minhas manifestações e haverá grandes reuniões, nenhum de seus estabelecimentos comportará as multidões. Estas
reuniões serão tão grandes que levarão horas para passar pelas multidões. Os Meus milagres e os Meus derramamentos
vêm através daqueles que encontro para usar. Grandes reuniões de pessoas, milhares e centenas de milhares de reuniões
para receber os Meus milagres, para receber libertação e cura. Todos juntos para ouvir sobre quem Eu sou.
Então, prepare-se, pois para aqueles que podem receber, eu posso profetizar para essa proporção de fé. Esteja
pronto e saiba que estas coisas estão por vir, estão ao seu alcance.
*****
Um amigo sabe o que Seu Mestre faz. E para muitos de vocês, este será o ano que você saberá o que Eu faço,
porque Eu Me tornarei seu amigo. Este será um ano quando muitos de vocês mudarão, tanto que sua comunhão
Comigo entrará em um lugar que fará você olhar para trás e se alegrar. Seu espírito será comprometido e responsável e
não será mais trabalho para você, mas será sua alegria em marchar avante e achar seu lugar em Meu plano com
intrepidez. Não temas, pois Eu estou com você.
*****
Ao vir a Mim, eu venho a você, e muitas vezes a primeira vez que Eu venho é através de outras pessoas. Muitas
vezes você também vem a Mim através de outras pessoas ao pedir a elas, “Ore por mim?” Mas muitas vezes Eu
também venho a VOCÊ através de outras pessoas. Eu os mando para que elas possam orar e receber por você.
Mas, você que vem a Mim, Eu venho a você. Você que tem vindo a Mim, Eu lhe ensinarei o que está entre
Mim e você. Assim, Eu posso vir mais e mais a você, assim como você mais e mais a Mim. E nada, nada será
impossível a você.
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