DAVE ROBERSON
Abril – 2006
Querido Amigo,
Por continuar a meditar no amor de Deus, estou convencido de que a habilidade da nova natureza de crescer
neste amor é ilimitada. Nossa nova natureza tem uma capacidade ilimitada de conhecer, entender,
experimentar e ser transformada pelo Seu amor. Penso que foi neste lugar do amor que os mártires foram
capazes de lidar com a morte com tamanha força interior, superior ao medo.
Em minha própria vida, percebo que estou tocando algo que está além das circunstâncias, um tipo de paz que
está ao lado de uma alegria muito poderosa - e você não sabe que a alegria do Senhor é a nossa força?
Uma das grandes coisas que Adão perdeu para a natureza do pecado foi a capacidade de amar, e mais do que
isto: Adão perdeu a capacidade de receber o amor de Deus. Sei também que as maiores realizações que
podemos efetuar e as maiores coisas que Deus tem para nós acontecem quando superamos o suficiente a
carnalidade para descobrirmos que tudo o que Deus é se encontra em Seu amor.
O diabo usa nossa natureza carnal porque sabe que precisa nos parar antes que prossigamos adiante no amor
de Deus, porque se fizermos isto, ele sabe que descobriremos duas coisas:
1) O amor de Deus é o que realmente estávamos procurando o tempo todo, mas simplesmente não sabíamos
disso.
2) E que o amor de Deus é a força mais poderosa para neutralizar a carne. Este amor levará você a imaginar o
que na carne parecia ser tão poderoso!!!!
Até agora, no entanto, o que eu prefiro mais no amor de Deus é o que ele está fazendo com a minha fé.
Quanto mais o amor de Deus aumenta em minha nova natureza, mais Deus me faz entender as coisas no
natural. Você pode imaginar o que isto está fazendo com a minha fé?
A fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Você pode imaginar o que eu estou começando a ouvir?
Gostaria de ter tempo para parar aqui e entrar no ensino sobre a adoração pessoal. A adoração é a chave que
Deus nos ensinou aqui no "The Family Prayer Center", que abre um canal do Espírito de Deus para o nosso e
faz com que o amor de Deus flua Dele para nós.
Mas agora, quero lhe mostrar o que o amor me ensinou sobre a confiança, segurança e FÉ.
Veja o que Jesus disse em João 14:1-3:
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-la teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar.
E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que,
onde eu estou, estejais vós também.
Vamos examinar esta parte que diz "muitas moradas" e que Jesus "nos prepararia um lugar". As pessoas
pensam que as moradas de que Jesus está falando aqui são do tipo que vemos aqui na terra, com mobílias
luxuosas, fechaduras de ouro, lustres de diamantes, etc. Também se crê que Ele Próprio virá nos receber
durante o arrebatamento e todos nós seremos levados para a nossa mansão em glória.
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O problema é que Jesus se refere ao que disse nos três primeiros versículos, antes de chegar no fim de Sua
mensagem, vinte e oito versículos para frente, no mesmo capítulo.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo,. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize.
Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis de que
eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
João 14:27-28
Então, atente a este próximo versículo. Observe muito atentamente:
Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais.

João:14:29

Pense nisto: Se Jesus estava falando sobre o Seu retorno, quando nos levará com Ele às nossas moradas no
céu, você não acha que Ele está esperando muito tempo para crermos? Ele estava dizendo que nos falou
aquilo com antecedência para que quando as moradas se tornassem visíveis para nós, disséssemos, "Oh,
agora eu creio! Glória! Glória!"?
Bem, se Ele não estava falando de moradas que Ele prepararia para nós, então sobre o que Ele está falando?
Tomé fez a mesma pergunta no versículo cinco:
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; como saber o caminho?
Quando Jesus respondeu a esta pergunta, Ele o fez entender, sem deixar dúvidas, o que era este lugar que Ele
estava preparando para nós. Jesus respondeu em João 14:6:
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por
mim.
Então quando Jesus disse Na casa de Meu Pai há muitas moradas: se assim não fora, Eu vo-lo teria dito.
Pois vou preparar-vos um lugar, Ele não estava falando sobre lugares de habitação no natural. Ter casas
não é o nosso problema. O problema todo é que por causa de um homem - Adão - o pecado entrou no mundo
e a morte também através do pecado, e nisto, todos pecaram (Romanos 5:12).
Em outras palavras, a humanidade toda herdou a morte espiritual de um só homem e, portanto, todos ficaram
fora de Deus. Mas lembre-se que nossa provisão não foi nosso problema - não o lugar de habitação final, nem
nossa roupa ou um lugar para morarmos. Nossa provisão não foi de modo algum um problema para Deus!!!
Quando Jesus disse, Eu vou preparar um lugar para você, o lugar que Ele estava falando era A CRUZ.
Ele iria pelo caminho da Cruz para nos levar de volta para a casa de nosso Pai. É por isso que Ele disse a
Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida: NINGUÉM VEM AO PAI SENÃO POR MIM.
Então no versículo 29, quando Jesus disse, digo-vos agora, antes que aconteça, para que, quando
acontecer, vós creiais, Ele não estava falando sobre as moradas. E isto é similar em João 14:3, quando Jesus
disse e, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde
eu estou, estejais vós também.
Jesus estava falando que iria pelo caminho da Cruz, morrendo e tornando-se o primogênito de muitos irmãos,
e então, voltando novamente para nós transportando-nos das trevas para o Reino (Colossenses 1:13).
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Então, Ele poderia ter dito no terceiro versículo, "Eu o receberei a mim para que onde EU ESTOU vocês
possam estar também", significando que Jesus nos receberia a Ele mesmo e nos daria o mesmo
posicionamento Dele com o Pai, a nós, filhos e filhas.
Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele
não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11
Não é de se surpreender que Ele dissesse, Eu lhe disse antes do tempo para que quando isto acontecer
você creia.
Sabemos que o verdadeiro assunto aqui não é nosso lugar de habitação físico, mas espiritual, que mudou de
fora de Deus para dentro de Deus porque Jesus, pela Sua redenção, nos deu todo o Seu posicionamento com
o Pai.
Então o que são estas moradas que Jesus estava falando quando Ele disse na casa de meu Pai há muitas
moradas? Se você pensar sobre isto, que tipo de casa caberia a estas moradas?
Para entender isto, você precisa dar uma olhada na palavra "moradas" ou "mansões." A palavra morada em
grego é derivada da palavra permanecer, permanente.
Então, dos nove atributos que formam a essência de Deus, como a soberania, o amor, ou julgamento, o único
atributo sobre o qual estes lugares de habitação se basearam seria o atributo da natureza de Deus que
descreve a longevidade: A VIDA ETERNA. É por isso que as palavras gregas para mansões, moradas,
residências e lugares de habitação na casa de Deus viriam da palavra permanente ou permanecer.
Já que estes lugares de habitação que sustentam as criações de Deus são eternas, ELAS FORAM CRIADAS
PARA ESTAREM LÁ PARA SEMPRE!!! Deixe-me lhe dar um exemplo.
Simplesmente digamos, para ilustrar o ensino, que nossa criação nunca tivesse falhado, que Adão nunca
tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele jardim perfeito, todas as fitas do DNA
da criação de Deus - dois de cada tipo de todos animais, das plantas e gênero humano - cresceram, se
multiplicaram e se espalharam por todo planeta. Uma vegetação viçosa em todo lugar, abundância de vida,
uma paz e um planeta cheio das bem-aventuranças de Deus.
Isto não apenas pertenceria à nossa criação, mas, verdadeiramente, tem tudo a ver com o universo todo.
Como eu sei disto? Veja Colossenses 1:16. Falando de Jesus, a epístola diz:
Pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e
para ele.
E no que diz respeito aos céus, aos mundos e às estrelas, olhe para Hebreus 1:2:
[Deus] Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
PELO QUAL TAMBÉM FEZ O UNIVERSO; (outra tradução diz “os mundos” - plural)
Quando se trata da nossa criação, temos que entender que a terra, os planetas e as estrelas são todos parte da
nossa criação, não apenas o planeta que Deus nos deu como uma moradia.
Se Adão não tivesse caído, seria difícil imaginar a magnitude do que Deus teria planejado para nós. Pense
nisso: um planeta abundante como nossa moradia, Deus andando no Jardim conosco e o universo todo sendo
nosso quintal.
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Vamos continuar nossa ilustração da vida sem a queda e Deus lidando com uma outra criação em algum
período de tempo sem ser o nosso. E para a ilustração do ensino, digamos que Jesus tenha dito a esta outra
criação, "Na casa de Meu Pai há muitas moradas", – ou poderíamos dizer "residências" ou "mansões" ou
"lugares de habitação", ou, como o grego original diz, "habitação permanente que permanece para sempre e
sempre e sempre".
Então neste hipotético exemplo, Jesus diria a esta outra criação, "Você gostaria de ver um destes lugares de
habitação - uma destas moradas que estão na casa de Meu Pai?" Então Ele as traria para o nosso universo e
para nosso mundo e diria, "Esta é apenas uma residência na casa de Meu Pai".
Você pode imaginar quão imenso e incrível seria este lugar de habitação? Quando Jesus estava ensinando aos
discípulos sobre estes lugares ele disse, "na casa de Meu Pai há muitas moradas", Ele usou a palavra "muitas"
porque não havia como um ser infinito como Deus explicar o que é o infinito para alguém como nós.
Tivemos um começo, mas Deus sempre existiu. A igualdade de Deus está calculada em um espaço infinito
em todas as direções, no passado, no presente e futuro. Nunca houve um momento em que Ele NÃO
EXISTIU!
Quando Jesus disse, "muitas moradas", este foi o jeito de Deus dizer que havia muitas moradas em Sua casa,
talvez milhões de criações, moradas individuais ou lugares de habitação de todos os tipos - o tamanho de
universos inteiros!
Em nossa criação – nosso lugar de habitação – somos familiarizados com anjos, uma criação de seres
sobrenaturais que assistem a Deus continuamente. Ele os usa para ministrar a nós como Sua família também.
Não sabemos o que mais eles fazem, mas a Bíblia nos fala sobre anjos, o começo de Lúcifer e sobre sua
queda.
Então quando Jesus disse, Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, estejais vós também, sabemos que Ele foi pelo caminho da Cruz para nos trazer
de volta à família de Deus. Aliás, quando Ele terminar de redimir nossa criação, nosso planeta e nosso
universo serão muito MAIORES do que nunca.
Olhe para o sol, as estrelas, a lua - isto é simplesmente parte de nossa criação. Olhe para o nosso planeta.
Você o acha bonito agora? Espere para ver quando Deus tiver terminado esta Dispensação da Redenção!!!
Deus fala sobre isso tudo em Hebreus, no primeiro capítulo:
Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo
qual também fez o universo. (Hebreus 1:1-2)
Observe como Deus usou Jesus para fazer os mundos. Os mundos que Hebreus está falando são os NOSSOS
mundos - eles pertencem à nossa criação, nosso planeta, nosso sol, nossa lua e nossas estrelas.
Este é o lugar de habitação que Deus fez para nós; esta é nossa "morada". Mas quando Adão caiu, algo
aconteceu. Não foi apenas planejada a morte de Adão (pois Deus disse naquele dia você verdadeiramente
morrerá (Genesis 2:17)), mas também o fim de todo o planeta.
Aliás, mais adiante, neste capítulo, Hebreus fala da criação do universo todo:
Ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas
mãos;
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Eles perecerão; tu, porém, permaneces, sim todos eles envelhecerão qual veste;
também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados; tu, porém, és o
mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
Hebreus 1:10-12
A morte não estava apenas operando em nós, mas também em nosso planeta, e não somente em nosso
planeta, mas em todo universo. Eles estão envelhecendo como uma veste e estão programados para serem
trocados. Mas agora, o meu espírito foi mudado. Eu nasci de novo. A única coisa que falta ser mudada em
mim é a minha veste aparente, e um dia em breve, o meu corpo será mudado e receberei um corpo glorioso.
Logo, a mesma coisa acontecerá com nosso planeta e não apenas com ele, mas com todo o universo. Tudo
pertencente à nossa mansão - nossa casa, nosso lugar de habitação – será trocado. Do mesmo jeito que eu irei
adquirir um corpo glorioso, nosso planeta, galáxias e universo mudarão de vestimentas e serão maiores do
que já foram um dia.
Jesus não foi apenas preparar um lugar para nós como filhos de Deus, mas nós iremos adquirir nossas
moradas - nossas mansões - de volta, muito maiores e mais poderosas do que nunca.
Olhe para o Grande Trono Branco do Julgamento. Com apenas uma simples olhada de Deus a terra e o céu
passaram.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o
céu, e não se achou lugar para eles. (Ap 20:11)
Mas olhe para o primeiro versículo de Apocalipse 21:
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Você e eu teremos um novo lar para sempre!
Se Deus fez tudo isso para prover este vasto lugar para nós vivermos, e então a redenção através da Cruz de
Jesus para nos salvar do pecado, você não acha que Ele não nos ama o suficiente para nos suprir em todas as
nossas necessidades diárias? Simplesmente olhe para a morada que Ele construiu para nós!
Se temos dificuldade em crer e receber é porque não O conhecemos muito bem. Sua graça e amor são
imensos. Nossas situações não são impossíveis e se pensamos que são, simplesmente precisamos conhecê-Lo
melhor. Que tal pegar um tempo para ter comunhão com Ele em adoração pessoal?
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
P.S. Estão incluídas aqui as profecias da nossa Conferência de Oração e Poder de Março. O Senhor
estabeleceu mais o fundamento para o chamado dos Empresários do Evangelho e revelou mais sobre o poder
em Sua Presença. Penso que a vida de cada um mudou pelo que Deus foi capaz de fazer naquelas reuniões.

Profecias de Março-2006 Conferência de Oração e Poder
05 de março de 2006
Oração de Abertura:
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Pai, vejo Suas mãos, como as mãos do Espírito Santo, vejo Você, Senhor. Você está nos juntando
agora como Seu rebanho. Você está pondo seu povo junto. Você está juntando Seu povo, Senhor. Eu vejo
Você.
Senhor, como um Pastor, vejo Você nos olhando e dizendo: tudo bem, esta está machucada, esta está
ofendida. Vocês não deixarão este lugar sem que Eu os cure, diz o Senhor. Esta foi maltratada e caluniada,
você não partirá até que eu confirme a você o MEU amor. Esta de algum modo se perdeu do caminho mesmo
sem intenção e agora parece não conseguir achar o caminho de volta. Eu Mesmo a guiarei de volta. Eu
mesmo a guiarei de volta. Você é Minha.
Oh Pai, faça a Sua vontade. Faça a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus oramos.

Filho, quando você profetiza, você profetiza em proporção à fé que eu lhe dei. Por isso, quando Eu quero que
a Minha mente seja entendida na Igreja, filho, você profetiza em proporção à fé que Eu tenho operado em
você. E agora que lhe trouxe ao lugar onde digo certas coisas que precisam ser ditas, filho, quando Eu agir
em você, você dirá o que Eu digo.
Muitos daqueles que ministraram anteriormente chegaram ao fim de suas gerações e foram admirados por
aqueles que sabiam que eles eram algo. Muitos deles que ministraram na Minha glória e poder sucumbiram
nas coisas deste mundo, não Minhas, e muitos deles terminaram suas vidas morrendo por coisas dais quais
Eu os tinha libertado. Muitos deles cederam e se corromperam com o sistema presente neste mundo,
seguindo a ele em vez de seguir a Mim.
Mas ouça o que o Espírito diz: Eu não coloquei um dom de revelação em você que segue as Minhas
instruções? E neste dom de revelação, quando você se rende ao Espírito Santo, você está se rendendo a Mim
para que o Espírito Santo possa por sua casa em ordem e trabalhar Meu plano em você. E quando você tiver a
direção operando em você que é intencional e proposital, ouça o que o Espírito diz, você não cairá nos planos
do inimigo. Muitas destas mesmas pessoas que ministraram em Meu poder de cura foram vítimas e morreram
das mesmas coisas de que libertaram os outros. O desejo do diabo foi envergonhá-las com a mesma coisa que
trouxe vida para outros.
Ouça agora: Muitos destes que ministraram cura em Meu nome, eles mesmos diziam: “Sim, sim, Deus quer
curar a todos”, mas em seus corações eles não acreditavam nisso. E porque eles não vieram a um lugar de
entrega total a Mim e libertação de seus corações de toda acusação que dizia que Eu sou um Deus que pode
curar, mas que não curo – mesmo podendo usar Meu poder para os outros, Eu não pude curá-los porque o
coração deles estava Me acusando.

Durante uma linha de oração para aqueles que estavam em uma luta sobrenatural por acusarem a Deus:
O jeito que isso se manifestará, diz o Senhor, será com a sua libertação. Alguns de vocês não tiveram
libertação; vocês lutam com fortalezas e com suas emoções, lutam e lutam sem verem nenhum resultado.
Você verá que terá uma nova liberdade quando se apresentar a Mim, diz o Senhor.

Muitos de vocês têm sede, mas não sabem do quê, mas esta sede que você tem é saciada na Minha presença,
pois o que o seu coração está procurando é o que nenhum homem pode lhe dar. Não importa quanto tempo
você passa com homens, eles não podem substituir o tempo que você passa Comigo, diz o Senhor.
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Muitos de você vieram com uma expectativa que Eu pus em vocês sabendo que nesta semana iriam achar
respostas, e isto está certo. Muitos de vocês que desejam dar um outro passo e vieram com fome, de fato, irão
dar este outro passo, e você que está sedento beberá da Minha fonte.
Comentários – Você precisa entender como isto se manifestará. O que você não conseguia acreditar antes,
você conseguirá agora. Era uma questão de deixar o lugar onde você estava e ir para onde Ele está. Ele já
fez isso. E algumas destas coisas têm parado você com relação ao que você está orando. Ele está cuidando
muito de você e você perceberá porque será capaz de deixar o lugar onde você está e ir para onde Ele está.

Deixe-me lhe mostrar as grandes coisas que Eu quero fazer. O Meu desejo para você é um batismo da Minha
presença de tal modo que aqueles que virão serão afetados pela presença do Meu ser.
Comentários – Ele sabe que muitos de vocês estão próximos o suficiente para dar este passo. É o que O
agrada tanto – ser capaz de vir segurar você e movê-lo em direção a algo.

Durante uma linha de oração – para uma pessoa ou pessoas:
Esta parte da fonte, você precisa entender – para você que está aí, você sabe quem você é – Eu estou falando
de tal modo que você entenderá. Você tem feito negociações, mas as coisas não estão muito claras. Você não
ouviu a Minha palavra nesta manhã que Eu tenho projetos e detalhes? De fato tudo o que é para ser recebido
pelo Reino de Deus é seu, portanto, esta negociação que está demorando a ser realizada, ouça o que o
Espírito diz hoje: Este é o tipo de graça que estou lhe dando. Eu destruirei estas coisas que estão entre Eu e
você, impedindo você de Me ouvir e fechar este negócio, diz o Senhor.

Como muitos que se depararam com a Minha unção nesta ordem, a cegueira foi removida de seus olhos e
puderam ver como Eu vejo para eles. Estes são aqueles aqui que são chamados para outros lugares para
ministrar àqueles que Eu espero conquistar para o Reino. Eu dirigirei seus passos. Eu clarearei o seu caminho
e manifestarei Minha presença de maneiras incomuns na colheita que lhe darei. Então receba o que Eu tenho
para que você possa ver.

Para muitos de vocês, este é o Meu desejo, de ungi-los com esta unção, pois há muitas catástrofes vindo em
direção aos povos, muitas catástrofes. E Eu estou procurando por pessoas que provoquem mudanças, que se
estabeleçam e parem muitas coisas de acordo com a Minha vontade. Portanto, renda-se a Mim e você saberá
que Eu lhe dei esta autoridade e você será capaz de chamar aquelas coisas que não existem como se
existissem.

De fato, o jejum tem muitos propósitos para realizar em você, mas você tem tido dificuldade em dar os
primeiros passos. Você não sabe que a Minha graça está aqui para você? Uma vez que você der este passo
bem sucedido, então muitas coisas da carne sairão de você, pois você será capaz de jejuar em detrimento de
sua carne e crescimento em Meu Espírito.
Comentários – Na verdade, o jejum executa um andar real de poder. Naqueles primeiros dias você não
conseguia superar a carne para jejuar. Mas é isso que o jejum faz, ele fortalece a parte em você que
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controla a carne. Então Ele ajuda você aqui neste primeiro passo porque Deus sabe que é o que o
capacitará para nunca parar.

Comentários – Quando os dons entram em operação juntos, o Senhor os usa.
Muitos de Meus filhos estão recebendo uma nova restauração por orar no Espírito Santo e, portanto, Eu tenho
tocado muitas coisas em suas vidas que tomam um lugar que Eu deviria ocupar, diz o Senhor. Assim, quando
você se encontrar onde os Meus dons estão, Eu os usarei para destruir aquelas coisas porque isso foi
programado para você. Quando o Espírito Santo toca estas coisas, eu as destruo, diz o Senhor.
Comentários – Ele estava dizendo em línguas de edificação que Ele está destruindo isso. Foram apenas
algumas instruções que revelaram o que estava acontecendo. Nos últimos seis meses, em quanto de vocês o
Espírito Santo tem conquistado uma importância maior na sua vida de oração? É disto que eu estou falando.
06 de março de 2006
Depois de um momento de adoração:
Esta é a Minha presença. Esta é aquela manifestação do Meu poder e da Minha graça. Muitas vezes Eu uso
isto para prepará-los para o que estou por fazer. Naqueles momentos em que você se entrega a Mim e seu
coração está aberto, posso atingir aqueles lugares profundos de onde vêm toda mudança permanente. A
Minha vitória é sua e os que sabem como se render, sairão de suas obras e entrarão em Mim, no fluir da
Minha graça.
Muitos de vocês desejam o tipo de obras que funcionam com o Meu poder como uma manifestação da Minha
graça. Oh, a Minha intenção antes que esta semana acabe é de alimentar muitos de vocês naquele lugar que
têm sede.
07 de março de 2006
Qualquer ato de obediência – mesmo os que parecem difíceis no momento – abre uma porta para Eu entrar e
fazer o quero fazer, porque é nesta obediência que você Me dá o que preciso para fazer acontecer o que é da
Minha vontade em sua vida. Mesmo nesta semana haverá oportunidades, alguns já tiveram uma
oportunidade, mas haverá outra para você ser obediente para entrar pela porta que Eu abri para você. Quando
você der o passo para a porta que Eu lhe dou, então Eu abrirei uma parta para você.

Durante o momento de oração sobre as roupas:
Comentários – Ele é um Deus de tal compaixão que usa toda oportunidade para ministrar Sua vida mesmo
neste tipo de coisa. Ele tem grande prazer em saber que agora tem autoridade para acabar com o sofrimento
e trazer a salvação e cura de Jesus Cristo para muitos que não conseguiram ouvir de outra maneira:
Pois o Céu, na maioria das vezes, espera para receber o que precisa para se mover na terra, e isto é um prazer,
pois existem coisas e reservas que têm sido retidas, diz o Senhor, mas não por Minha escolha. Diariamente
procuro por caminhos onde possa liberar Minhas bênçãos e as coisas que tenho adquirido para você desde a
fundação do mundo. Não hesite; mas, levante suas mãos e alegre-se, entre em concordância para que muitas
coisas sejam realizadas através disto.
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08 de março de 2006
Desde os dias da profecia quando foi dito “nos últimos dias o conhecimento aumentará”, o conhecimento
aumentou. Este conhecimento que aumentou é o conhecimento que esperei através das gerações para dar nos
dias da última grande colheita, quando a terra poderá verdadeiramente render seu fruto. Como eles poderão
ouvir sem que lhes seja enviado um pregador? Eu esperei pelo dia que Minha verdade pudesse ser
repercutida em todo lugar escuro.
Ouça o que o Espírito diz: Haverá aquelas coisas que moverei e haverá coisas que as pessoas farão onde Eu
não Moverei. Mas a autoridade do Céu está preparada para este dia e os Meus olhes estarão procurando por
aqueles através dos quais Eu possa provar a Minha força, pois provaram que são fortes em Mim.
De fato, tenho um tesouro, onde estou sentado, que estou aprontando para despejar sobre os filhos de Deus
que farão Minha doutrina ser ouvida nas partes mais remotas da terra. Quando for publicado em toda nação o
que Eu digo, será declarado e virá o fim.
Comentários – Agora Ele vê você como uma parte disto. E como você se vê?
Você entrou nisto apenas porque o Espírito Santo o qualificou. Você creu no que Ele disse para você quando
Ele recebeu de Jesus e lhe mostrou e estabeleceu o seu pé na rocha que resiste à tempestade.

Até este momento, diz o Senhor, despejei do que tenho de melhor e que está disponível, e em certos
momentos não havia quase nada. Mas para quem deu ouvidos ao nome Daquele que lhe salvou, Eu
permaneci atrás deste Nome. Oh, Eu espero pelo dia em que tudo que sou possa ser pregado para que as
pessoas se estabeleçam na verdade e que o fogo do reavivamento assole todos os lugares de trevas da terra.
De fato, esta é uma corrida que EU VENCEREI, diz o Senhor, e a grande colheita será vista.

Para as pessoas que querem receber oração, mas não se moveram para receber:
Você pensa que quando a Minha graça desce é para nenhuma razão? Eu sei que você tem problemas e sei que
você já tentou ser curado e isso não aconteceu. E mesmo que você não entenda isso, Eu entendo, diz o
Senhor. A razão pela qual tenho prazer em Meus servos que recebem a Minha graça e operam em Minha
compaixão é porque sou capaz de abrir o Meu grande coração o suficiente para envolvê-los junto com seus
problemas. Assim, você não se moveu porque pensou que não receberia nada. Então por que você não vem
aqui agora?

09 de março de 2006
Comentários – Posso lhe dizer profeticamente através do Espírito Santo que cada um de vocês foi ordenado
por Deus para estar aqui nesta semana. Não foi por acaso. E cada um de vocês é muito especial no coração
e na mente de Cristo e, como você tem aprendido nesta semana, Ele tem um chamado específico e um plano
perfeito estabelecido para cada um de nós.
Esta é uma palavra, diz o Senhor, para aqueles que não são daqui. Saibam com certeza que isto não irá parar
em sua vida. Saibam que ao voltarem para casa, as coisas que vocês receberam e que estão recebendo
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permanecerão em vocês. Saibam disto: vocês não estão sozinhos, diz o Espírito da Graça. Saibam disto: as
coisas que estão sendo colocadas dentro de vocês lhes conscientizarão que na hora em que você se
posicionar, aqueles que estão com vocês serão mais do que os que estão contra, diz o Espírito da Graça.
Saiba que você é uma “maioria” onde você se posiciona com isto na terra. Saiba disto: quando você começar
a exercitar estas coisas e olhar para dentro de você mesmo, quando aquela hora vier em que você sentirá que
o inimigo está se aproximando, saiba disto: quando você olhar para dentro de você, o que estou colocando
agora se tornará uma lembrança para você. E tudo o que é força e tudo o que é alimento e tudo o que é graça
e tudo o que é glória se levantará de volta em seu espírito e você sentirá que pode todas as coisas, diz o
Espírito da Graça.
Para a Casa, para o Berço do Reavivamento, saiba disto: que o nível de obediência e o nível de compaixão
atingiram um certo ponto. Aquelas coisas que afastaram muitos, aquelas coisas que uma vez retardaram o
coração e o fizeram doente, e as coisas que uma vez muitos não puderam ultrapassar, saibam disto: vocês
estão entrando na décima primeira hora.
Aqueles que permaneceram fortes no calor do dia, saibam disto: A sua autoridade está por se unir com
aqueles que estão entrando e você verá o nascimento daquelas coisas pelas quais orou, diz o Espírito da
Graça.
Ficará mais fácil, diz o Espírito da Graça. Ficará mais fácil, diz o Espírito da Graça. Ficará mais fácil, diz o
Espírito da Graça.
Para as mulheres, saibam disto: Haverá muito nascimento entre vocês do Espírito, diz o Espírito da Graça,
pois tenho chamado vocês como mães de Israel, se casadas ou não, para nestes dias trazerem o nascimento
deste reavivamento e juntar com outros do mesmo espírito. Vocês serão como “Anas” na terra. Vocês trarão
adiante um poderoso, poderoso derramamento do Meu Espírito.
Pais, alimentem. Pais, alimentem os jovens, pois assim diz o Senhor, nesta hora o jovem irá correr com a
tocha do Meu reavivamento, diz o Espírito da Graça. Os jovens se firmarão ao verem que sua esperança não
será mais adiada.
Aqueles que estão em seus vinte anos de idade ou mais jovens correrão com a glória da Minha tocha em suas
mãos. O poder do Meu Espírito os iluminará.
Comentários – Vi no Espírito agora mesmo aqueles que vieram de terras estrangeiras, vi vocês voltando
segurando tochas e as chamas do reavivamento queimavam onde vocês estavam e elas não podiam se
apagar porque o fundamento estava em vocês.
O inimigo disse a muitos, “Quando você voltar tudo isso cessará porque eu voltarei e o que era velho
dominará sobre o novo que foi semeado”. Saiba disto: Maior é o que está em você do que o que está no
mundo, diz o Espírito da Graça.
Você não voltará em fraqueza, mas você voltará com força e a glória do Senhor, elas voltarão antes de você.
Agora mesmo os anjos estão voltando para casa antes de você, diz o Espírito de Deus. Agora mesmo eles
estarão preparando, pois muitos estão dizendo, “Como darei estas coisas para os meus queridos? Eles não
irão escarnecer destas coisas? Como posso semear neles?”
Saiba disto: Com certeza, estas coisas serão transmitidas, mais forte do que suas palavras será uma emanação
da Minha Graça e da Minha glória através do seu espírito. E saiba disto: Eles não serão capazes de contestar
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ou contradizer suas palavras porque ao você falar, a vida do Meu amor penetrará o coração deles e com
certeza, e mesmo além de qualquer espírito escarnecedor, eles irão entender que Deus tocou sua vida, diz o
Espírito da Graça.
Os jovens correrão com isto – trabalhem nisto. Aos Pais entendam, trabalhem nisto, pois esta próxima
geração correrá com visões, pois é a Minha visão, diz o Espírito da Graça.
A esperança adiada faz adoecer o coração, mas saiba que a árvore da vida está pronta agora para ser comida,
diz o Espírito da Graça.
Vi o Senhor como um fogo poderoso entre vocês; da mesma maneira que estava presente naquele dia,
quando as línguas foram repartidas e repousaram sobre cada um deles, assim o fogo poderoso do Espírito
Santo vai com vocês hoje.
Vocês não são meros mortais. Vocês são os que recebem o comando do Comandante-chefe e vocês não
foram apenas incumbidos, mas foram capacitados, diz o Espírito da Graça.
Sim, o diabo virá e tentará trazer as coisas velhas, mas saiba disto: naquela hora, a graça que está instalada
dentro de você, será tão forte que você não será abalado. Será como um sonho durante a noite logo esquecido
porque você saberá que estas coisas são mais do que a esperança de um homem. Estes são os fundamentos
dos dizeres da Minha palavra, e o que deixei para trás SURGIRÁ REPENTINAMENTE mais uma vez em
plenitude, diz o Espírito da Graça.

09 de março de 2006 – Culto da Tarde
Antes de uma Linha da Graça:
É o Meu desejo, na medida em que o conhecimento aumenta, de transferir, de ungir, e dar dons nestes
últimos dias. Na medida em que cada um se forma, com o Meu fundamento posicionado, um poderoso,
poderoso mover está sendo gerado por você sentar aqui e beber do Meu Espírito e da Minha palavra.
De fato, tenho uma unção, diz o Senhor, e posso tocar quem deseja e tem se preparado para este dia. Posso
lhe tocar com a Minha graça e mover isto do caminho e estabelecer isto. E para você que não consegue
receber muito, posso levar o problema existente e movê-lo do caminho para que você se alinhe para receber o
que Eu tenho para você. Esta é a Minha Graça. Este é o milagre daquilo que pode acontecer quando Eu tenho
as coisas certas no lugar certo.
Então fique extremamente feliz, pois muitos, muitos de vocês serão ungidos com um fluir de sujeição ao Meu
amor para que cada membro se prepare para uma colheita poderosa nestes últimos dias.
Comentários –Oh, nunca O ouvi falando deste jeito. É como o amor de Deus para mim. Parece que você está
se enchendo de amor para servir os outros, não é?

12 de março de 2006
Ele diz que é melhor você deixá-Lo curá-lo. Ele diz, “Se você deixar, Eu o curarei”.
Você sabe que Ele está sempre aqui, mas então há Sua presença manifesta quando Ele o alerta. Seus
sentidos podem dizer que Ele está aqui. Você pode senti-Lo. É neste momento que Ele faz as coisas.
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Ele diz, “Ponho você em uma escola da Graça” e a última parte – Ele fez uma declaração mais ou menos
assim: “Quando você estiver formado em Minha Escola da Graça, então tudo o que sou acompanhará você
de lugar para lugar”.

Quando eu digo que estou curando você, você precisa aprender como dar cada parte de você para Mim, diz o
Senhor. Quando Eu falo uma verdade em alguma coisa que foi feita para você, isto significa que Eu estou lá
para ver a realização daquilo, diz o Senhor. Então, quando Eu digo que alguma coisa é – AQUILO É. Não
seja incompleto do jeito que você se deu a Mim, diz o Senhor.

Você que deseja Me conhecer naquelas proporções que aumentam, saiba que com relação a Minha graça,
ninguém pode se levantar e dizer, “Bem, eu tive comunhão com Ele, mas eu não na verdade não precisava têla, isto tudo é por graça”. Você pode passar tempo em comunhão Comigo, diz o Senhor, para me conhecer.
Você que passa este tempo, Eu não vou desviá-lo, mas farei com que você se estabeleça nas línguas e na
adoração, nas línguas e na adoração. Toda vez que você atinge uma intersecção perigosa, você que tem
ouvidos, ouça: Eu moverei em você para fortalecê-lo em Meu fundamento. E se você liberar o Espírito Santo,
Ele o edificará acima disto e você terá o benefício de ambos mundos – um sólido, sólido fundamento junto
com Minha glória reinando sobre isto, diz o Senhor.

Para os que estão frustrados e cujos corações clamam “Usa-me. Oh, Pai, usa-me, usa-me”, Meu desejo é de
usá-los MUITO. Eu enviarei este para eles que tem a verdade e enviarei aquele outro. Tentarei estabelecê-los
em coisas que eles precisam para que Eu possa conceder-lhes os desejos do coração e usá-los no nível que
eles tanto desejam serem usados. Muitos estão paralisados. O desejo deles é de serem MUITO usados por
Mim, mas eles param e não se movem forçosamente para frente para tomarem o território do inimigo e
estabelecerem sua carne onde ela deve estar; então a Minha graça também fica paralisada. Eu tento, tento e
tento, diz o Senhor, tirá-los disso. Uso toda linha de oração e toda pessoa que posso enviar para eles, tudo por
causa do desejo de serem usados por Mim.

Comentários – Se o que estou lendo é correto, você que já está estabelecido neste processo do Espírito
Santo, operando mortificação em você, então Ele está pronto para mover você em um dom de Presença a
qualquer hora que você estiver pronto para mover adiante, porque Ele sabe que você sempre terá a força do
Espírito Santo na medida em que Ele guia você. Então, Ele sabe que você sempre terá isto. Eu sei que às
vezes quando passo um tempo orando no Espírito Santo tudo isto se alinha. Meus pés estarão sobre a rocha
e tenho o melhor de ambos os mundos novamente.
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