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Querido Amigo, 
 

Deus diz que não tem maior prazer do que ver Seus filhos andando na verdade (3Jo 1:4). Mas a única coisa que 
constitui a verdade é a própria verdade. Não importa quem a diz, quem a ensina ou que doutrina seja – a verdade é a verdade 
por si só.  
 

Aqui está uma revelação que todo cristão precisa entender: SIMPLESMENTE PORQUE ALGUÉM PREGA 
ALGUMA COISA NÃO SIGNIFICA QUE SEJA A VERDADE. Aliás, uma grande porcentagem de todo engano vem do 
púlpito! Quanto mais carisma e mais inteligência tiver a pessoa que está atrás do púlpito, mais ela pode enganar os outros se o 
diabo tiver controle sobre sua vida. Esta pessoa poderá conseguir desviar não apenas umas centenas de pessoas no engano; 
poderá desviar milhares. 
  

As pessoas parecem adorar a inteligência nestes tempos, muito embora o conhecimento seja simplesmente o 
combustível do qual a sabedoria se alimenta. Veja, a inteligência não tem, necessariamente, o poder de discernir. Na ausência 
da sabedoria, o conhecimento pode ser usado para levar uma pessoa a uma direção errada. 
 

Isto não significa que haja alguma vantagem na falta do estudo. O apóstolo Paulo seria o último a zombar do 
conhecimento; aliás, seu conhecimento foi de grande proveito para o reino de Deus. A verdade é que não se obtém um andar 
espiritual maior por ser pouco inteligente, mas por ser tão cheio de Deus que seu conhecimento serve apenas para favorecer o 
Reino de Deus. 
 

Então como fica todo engano que vem do púlpito? O que podemos fazer para evitar que sejamos enganados? 
 

Para mim, era um grande mistério como um ministro podia ensinar a verdade tão profundamente que eu quase caía da 
cadeira por estar tão atento a cada palavra que ele estava ensinando; no entanto, no dia seguinte aquele mesmo ministro 
ensinava algo tão errado que eu imaginava se ele realmente, em alguma momento, havia pregado a verdade!  
 

Por exemplo, uma vez ouvi alguém ensinando sobre a doutrina da “suprema graça”. Este ensino diz que Deus 
separou a sua justificação dos feitos da sua carne, de acordo com Romanos 7:20: Mas, se eu faço o que não quero, já não 
sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. As pessoas que defendem este ensino dizem que não importa 
qual seja o pecado que você comete na carne, ele não afeta a sua justificação porque a sua carne e sua justificação são 
independentes. 
 

Eu não sabia se devia crer nesta doutrina ou não, então um dia perguntei a um mestre de ensino, “Digamos que um 
certo pecador se salva, é batizado com o Espírito Santo e tem momentos gloriosos com o Senhor por três meses. Mas, um dia, 
ele se desvia e volta à vida velha, à vida do pecado. Ele vive em depravação e pecado nos trinta anos seguintes até que um dia 
é assassinado em uma briga de bar. Esta pessoa irá para o Céu?”  
 

O ministro respondeu que sim! Algo dentro de mim simplesmente SABIA que aquilo não estava certo. Mesmo assim 
este ministro ensinava tão bem! Às vezes, quando ele ensinava sobre algum assunto que me impressionava muito, eu me 
envolvia tanto na mensagem que se alguém dissesse “Buu!”, eu cairia da cadeira. Mas no dia seguinte, ensinava uma doutrina 
errada como a da suprema graça! 
 

Eu não conseguia entender como aquilo era possível. Como pode um homem discernir a verdade tão bem em uma 
área e depois ensinar algo tão errado em outra área? Eu pensei, Espere um pouco, se o Espírito Santo tem acesso para ensiná-lo sobre um 
assunto, por que Ele não pode ensiná-lo sobre este outro assunto? 
 

Eu não tive uma resposta para isto por muitos anos. Se o Espírito Santo veio com a missão divina de nos guiar a toda 
verdade, como é possível prendê-Lo com tanta facilidade e entrar no caminho do engano? Parecia que muitos cristãos estavam 
crendo em doutrinas erradas que levantavam uma barreira em suas vidas, fazendo com que a sua raça acabasse sem nenhum 
galardão. 
 

Eu tinha uma outra pergunta sobre este mesmo assunto que por muitos anos não teve resposta. Sempre me admirei 
em observar como as pessoas nascidas de novo crêem em diversas doutrinas. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a 
toda verdade (Jo 16:13). Ele também disse, “Ele receberá do que é Meu e vo-lo há de anunciar” (v.14). Por muito tempo, eu 
não entendia por que os membros do Corpo de Cristo, todos os que receberam a habitação do Espírito Santo, não 
concordavam uns com os outros além do “tronco da árvore”! 
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Quando os cristãos deixam o “tronco da árvore” – a salvação através de Jesus Cristo – e começam a explorar galhos 
de doutrinas, brigas e discussões começam a surgir por todo o lugar. Uns crêem que é da vontade de Deus curar todos e 
outros não crêem nisso. Alguns dizem que podemos orar em línguas a qualquer momento que queremos e outros dizem que 
não. Outros debatem se a prosperidade é da vontade de Deus ou não, ou se as provações e testes vêm de Deus – e a lista vai 
daí por diante.  
 

Por muito tempo eu não soube o que estava certo. Mas Deus finalmente elucidou este mistério para mim ao me 
ensinar mais sobre o que realmente acontece quando nós nascemos de novo. 
 

Veja, você e eu fomos transportados das trevas para o reino da luz quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. As 
trevas da qual fomos transportados era, na verdade, a morte espiritual. A morte espiritual é também a “escuridão” à qual Isaías 
60:2 se refere: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos: mas sobre ti aparece resplendente o 
Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. 
 

A luz que se levantou para dissipar as trevas foi o próprio Filho de Deus – o primeiro Homem a nascer 
espiritualmente vivo em quatro mil anos. Quando fomos transportados para o Reino Dele, recebemos uma nova natureza 
exatamente igual à Dele. 
 

Nossa nova natureza é o maior atributo que poderíamos possuir para nos ajudar a entender a verdade espiritual. Isto 
não significa que entramos no Reino sabendo toda verdade; significa que agora temos uma nova natureza capaz de ser 
ensinada. Agora somos capazes de discernir e entender as coisas de Deus. 
 

Mas como estes entendimento vem para você? É aí que entra em cena a terceira Pessoa da Trindade. Deus enviou o 
Espírito Santo para viver dentro da sua nova natureza e ser seu Mestre. É o trabalho do Espírito Santo ajudar-lhe a discernir e 
entender Deus, para lhe ensinar o que nenhum homem pode lhe ensinar. Ele não apenas entra e identifica a verdade para 
você, mas também o transforma àquela verdade. 
 

A primeira missão que Jesus deu ao Espírito Santo no momento exato que voltou ao Céu foi nos guiar a toda 
verdade. Portanto, nossa ordenação Nele é acima de tudo nos capacitar a discernir a verdade. É sobre isso que o apóstolo João 
está falando em Primeira João 2:26, 27: 
  Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. 

 Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de 
que alguém vos ensine: mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e 
não é falsa permanecei nele, como também ela vos ensinou. 

 
Por acaso estes versículos significam que Deus eliminou os mestres de ensino? Não, não é isso o que Ele está 

dizendo. Lembre-se de que a maior parte do engano vem do púlpito. Então, Deus está dizendo que você precisa de Alguém 
para o proteger, para lhe dizer se o que você está ouvindo é realmente a verdade. 
 

Deus diz que a unção que está dentro é a verdade e não pode mentir. Portanto, eu sei que o Espírito Santo habita em 
meu espírito, testificando a verdade que está sendo pregada. 
 

Mas se o Espírito Santo foi envidado para nos guiar a toda verdade (e Jesus disse que a Palavra de Deus É verdade); 
então, deve haver um jeito de liberá-Lo dentro de nós – como nosso Mestre, como Aquele que nos equipa, como Aquele que 
opera o plano em nós – por todos os dias de nossas vidas, somente porque essa foi a nossa escolha. Na verdade existe um 
jeito de fazer isso, pois a Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de nós do que o que está no mundo (1Jo 4:4)! 
 

Como é possível uma pessoa entrar no erro quando o Mestre divino habita dentro dela para guiá-la a toda verdade? A 
resposta não é nada complicada. Não é nada difícil a uma pessoa entrar no engano quando seu mestre é seu intelecto. Quando 
este é o caso, tal pessoa está à mercê do seu próprio raciocínio natural quando tenta discernir o que é certo e errado. 
 

É por isso que o Espírito Santo não lhe ensina na língua que a sabedoria dos homens é ensinada – a sabedoria oriunda 
do mundo – mas na língua sobrenatural das línguas, revelando coisas sobrenaturais de Deus à nova natureza que você 
recebeu, que capacita você a discernir e entender o que o Espírito Santo está lhe ensinando. Uma vez que este canal se abre e 
você aprende a se entregar ao Espírito Santo como seu Mestre, o diabo pode atirar quantos dardos inflamados ele quiser 
contra você e o Espírito Santo estará lá para resisti-los. Nenhuma falsa verdade poderá penetrar o seu espírito porque o 
Espírito Santo estará lá imediatamente, como seu Protetor e seu Guia, para testemunhar e proteger você contra o engano. 
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O processo para atingir este lugar no meu caminhar espiritual NÃO foi do dia para a noite. O meu círculo de amigos 
veio do meio dos “ultra-santos”. Passávamos nosso tempo fazendo de tudo para que nosso homem exterior mostrasse 
fisicamente como nosso homem interior estava recriado. 
 

Mas que não haja nenhum mal entendido aqui, aquelas pessoas santas amavam a Deus. Elas amavam tanto a Deus 
que andavam por aí sem se preocuparem com sua aparência física se essa fossa a vontade de Deus! Eu me lembro, certa vez, 
de quando estava ajudando um pregador santo em um cultos, numa cidade vizinha. Alguém disse para mim, “Você precisa 
começar uma igreja aqui”. Olhei para as pessoas sentadas lá e pensei, Se eu começasse uma igreja aqui, a primeira coisa que diria às 
pessoas é que nenhuma mulher viria à minha igreja vestida de calças compridas! Hoje é difícil acreditar que eu pensava daquele jeito, mas 
foi a esse ensino que me submeti logo quando me salvei. 
 

Então, comecei a orar em línguas por horas trancado no meu quarto de oração. Comecei orando por tudo que podia 
pensar em inglês, mas finalmente mudei para a oração em línguas. Naquele momento, eu nem sabia se aquilo era lícito ou não! 
Como muitos outros assuntos doutrinários, este possuía muitos pontos de discórdia. Alguns dizem, “Você não pode orar em 
línguas quando você quiser”, mas os outros diziam, “Sim, você pode!” Eu não tinha certeza qual lado estava certo, mas eu não 
liguei para isso. Eu me tranquei no meu quarto de oração, e lá eu tinha que fazer ALGUMA COISA!  
 

Meses e meses e eu lá orando em línguas horas e horas no quarto. De repente, Deus começou a destruir algumas das 
minhas doutrinas de estimação. Em princípio, quando o meu modo de pensar começou a mudar, pensei que algo estava 
acontecendo com meus amigos. Parecia que eles já não eram tão bons como antes. 
 

Depois de ter orado um tempo no Espírito Santo, fui com um amigo a um culto onde o ministro começou a cortar 
pedaços de uma camisa para vender seus pedaços, prometendo que aqueles que comprassem um pedaço teriam a respostas de 
suas orações. Depois, começou a oferecer carteiras “milagrosas” à assembléia. “Simplesmente me enviem cem dólares e eu lhe 
enviarei uma carteira milagrosa que nunca ficará vazia!”, disse ele. Literalmente me senti tão mal que pensei que fosse morrer! 
 

Tamanha foi a guerra que se levantou dentro de mim, quando o Espírito Santo começou a expor a doutrina errada 
que estava em mim, pondo-a fora! Muitos anos se passaram até hoje, mas Ele nunca parou de por fora o que não é Dele em 
minha vida para que Ele possa me guiar mais e mais à verdade. 
 

Na verdade, eu não acho que EXISTA um lugar que você possa alcançar no andar com Deus onde o Espírito Santo 
pare este processo. Por mim, tudo bem, porque eu encontrei muita alegria em aprender a andar na verdade. Quando eu 
começo a pensar, Amigo, não tem nada melhor do que isso! – fica melhor ainda!  

 
Não estou dizendo que o Espírito Santo não tirará muito da sua carne se você deixá-Lo ser seu Mestre. Estou falando 

que o prêmio pelo qual você está buscando – adquirir muito antes de chegar ao Céu – vale a pena. É por isso que Paulo disse, 
...prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus (Fp 3:12). Em outras palavras, 
um dia Jesus pegou Paulo e lhe disse, “Segurarei você aqui, filho, até que você descubra a razão pela qual Eu estou segurando 
você!” 
 

Paulo continua dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus (v. 
14). Qual é a soberana vocação de Deus? É a do apóstolo? Não, a maior vocação é SAIR DA CARNE E ENTRAR NO 
ESPÍRITO.  
 

Assim como Paulo, eu estou sob o controle do Espírito Santo e você também! E ao permitirmos que Ele seja nosso 
Mestre para nos guiar a toda verdade, tudo ficará cada vez melhor. 
 

Lembro-me de quando o Senhor me levou aos âmbitos da paz. Eu estava passando por um dos momentos mais 
difíceis da minha vida. Um homem forte demoníaco veio contra mim e eu o venci! Entrei em três grandes jejuns naquele ano 
e passei muito tempo orando no Espírito Santo até que finalmente quebrei aquela amarra demoníaca em mim. Foi quando 
entrei pela primeira vez naquela paz que ensurdece, pois soa mais alto do que qualquer coisa que possa vir contra nós, mais 
alto do que qualquer coisa que já conheci. 
 

O diabo pode gritar o quanto ele quiser, mas não soará mais alto do que aquela paz divina. “Amigo, isso TEM que ser o 
melhor que existe! Mas, ah, meu Deus! Isso foi apenas o primeiro nível da paz – então tudo ficou melhor! Eu disse, “Bem, isso é 
o máximo, NÃO PODE ficar melhor!” E então, atingi outro nível de paz! 
 

Pensei, Cara, isso TEM que parar em algum lugar! Então, o Pai me tocou com Seu amor. Daquele momento em diante 
Ele se tornou um Amigo para sempre no âmbito da intimidade onde a minha mente natural se mantém trancada em mim. Às 
vezes, quando estou em meu quarto de oração e meu coração está em comunhão com Ele, Deus começa a me ensinar coisas 
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maravilhosas sobre Ele como meu Pai. Já progredi MUITO desde a época em que era um rapaz santo pentecostal que não 
queria mulher usando calças compridas na igreja! 
 

Pouco a pouco, quando o Espírito Santo continuou a me ensinar, comecei a conhecer mais Deus como meu Pai. 
Contudo, havia uma questão em particular que eu queria que Ele me esclarecesse. 
 

Um dia, eu disse a Deus, “Senhor, é um mistério para mim por que algumas pessoas que tentam se aproximar de 
Você, se isolam em montanhas e vivem como monges. Afinal, Jesus, quando nos deu a Grande Missão disse, ‘Vá ao mundo 
todo e pregue o Evangelho, e aqueles que crerem serão salvos’. 
 

No entanto, Senhor, quem pode levar isso mais a sério do que uma pessoa que desiste de toda sua vida e sobe uma 
montanha, faz um voto de silêncio e come apenas o suficiente para sobreviver, a fim de se consagrar inteiramente a Você? 
Uma pessoa tão sincera e dedicada às coisas espirituais não deveria receber uma visita Sua? Eu não entendo por que parece 
que Você às vezes visita, e às vezes não visita esse tipo de pessoa”. 
 

Na medida em que orei sobre esse assunto, o Espírito Santo me ajudou a entender o seguinte: O ESPÍRITO DA 
RELIGIÃO É O ESPÍRITO MAIS PODEROSO QUE EXISTE. Por que você acha que Paulo disse, “Não quero ser 
como aquele que dá golpes no ar” (1Co. 9:27)? Existem muitas pessoas religiosas, ativas e dedicadas hoje em dia, e o diabo 
sabe muito bem como lidar com elas. Ele sabe como capturar todo esse entusiasmo, levando-as pelo caminho errado até que 
elas vivam suas vidas “golpeando o ar”, gastando toda sua energia em algo que não vai fazer nenhuma diferença eterna. 
 

Então, será que você pode ter alguma esperança? Deus Se aproxima de você baseando-se em quê? A SUA 
ESPERANÇA ESTÁ NO MESTRE QUE HABITA NO SEU INTERIOR. Ele está sempre disposto a guiá-lo a toda 
verdade, para ajudá-lo a receber toda a herança de tudo que Deus disse que pertence a você em Cristo. 
 

Todas as bênçãos que Deus disse que são suas são bênçãos das quais você pode desfrutar nessa vida. O chamado que 
Ele estabeleceu para a sua vida é um chamado que você PODE cumprir. Você tem o Mestre morando no seu interior, o 
penhor da sua herança. Ele é o seu Protetor contra todo engano, seu Guia a toda a verdade. Na medida em que você orar no 
Espírito Santo e aprender a ouvir o seu Mestre, o inimigo nunca será capaz de desviar você em um caminho de engano! 
 

Seu amigo e colaborador, 
Dave Roberson 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

7 de Fevereiro de 2007 
 Encoraje-se, pois muitos precisam do Meu encorajamento, mas não sabem disso até que soltam o que possuem e 
tomam posse do que Eu tenho. Muitos combatem no natural o que acham ser Meus combates, mas eles saberiam – se 
combatessem com o que Eu fiz – que esses combates deveriam ser acompanhados de paz e solução. 
 
25 de Fevereiro de 2007 
 A adoração será uma forte manifestação nesses próximos anos. Quando Eu Me estabeleço em você, existem muitas 
coisas que Eu farei ao estabelecer as suas emoções através da comunhão que você tem Comigo. Então, torne-se forte, porque 
quando o avivamento for derramado, as regras do combate mudarão. Seja forte, pois o inimigo está na oposição, mas dessa 
vez ele não será bem sucedido. 
 
28 de Fevereiro de 2007  
 Quando você se separa e se santifica para Mim, saiba que existem níveis de graça que você pode atingir. A santificação 
pode se tornar um processo mais fácil através da Minha força, quando você solta aquelas coisas que o prendem. 
 Você não sabe que quando Eu opero no seu espírito e cresço em você, faço isso porque é você que precisa crer que já 
está livre? Muitos de vocês têm lutado com coisas da carne, mas Eu posso pegar a Minha graça e aproximar você de um lugar 
onde você dirá, “Está feito; estas coisas não têm mais poder sobre mim”. 
 Estou tomando alguns destes passos, diz o Senhor, que farão com que os Meus avivamentos sejam derramados na 
Terra. Você não sabe que é Meu desejo libertar os que se entregam em espírito, alma e corpo? Eu desejo não só curá-los em 
seus corpos, mas também desejo libertá-los de seus hábitos. Mas muito antes de atingirmos este lugar, é preciso que tudo seja 
feito linha sobre linha, preceito sobre preceito. 
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 Nesse crescimento contínuo de unções, como houve na Igreja Primitiva depois que eles passaram um tempo Comigo, 
diz o Senhor, e, então, entraram em seu apostolado – não é verdade que pessoas vieram de outras cidades e foram libertas de 
todo tipo de doença e espíritos imundos? [Atos 5:16] 
 Você não sabe que no lugar em que a Igreja no mundo inteiro está andando atualmente, a perversão tem agido com 
muita força? Mas saiba que sempre que Eu Me magnífico nas pessoas com o novo nascimento e as preencho, Eu posso 
libertá-las também. 
 Aqueles que conhecem a verdade atingirão muitas das Minhas unções, pois verão que os campos queimados não são a 
verdade e as Minhas unções. Eles receberão uma nova esperança para serem libertos, isso fará com que eles queiram o que Eu 
estou dando, em vez de quererem o que têm feito nestes últimos anos. 
 
 Muito está sendo colocado na balança, portanto, fique firme e siga em frente. Você que tem andado pelo caminho não 
sabe que é muito mais fácil andar em um caminho que foi desbloqueado? Muitos seguirão. Mas, quem pode fazer por merecer 
o que Eu dou? Por que você vem até Mim para passar um tempo a fim de que possa operar na Minha presença? É para Me 
invocar, ou porque você Me ama, diz o Senhor? Pois aquele que Me ama terminará seu curso e Eu lhe darei tudo durante este 
percurso. 
 
 Ninguém pode levantar você como Eu, pois Eu tenho muitos níveis da Minha graça. Aqueles que só aceitam a Minha 
salvação Me limitam em todas as outras áreas. Mas, você não sabe que ele conhecerá a verdade e ela o libertará? Na medida 
em que você descobrir novos lugares em Mim, você precisará conquistar as terras, pois elas são suas. 
 Eu não sou a sua força? Eu sou Quem pode tirar você de todos os âmbitos da carne para entrar no Meu Espírito. 
 
4 de Março de 2007  
 Comentários – Igreja, estamos perto de algo. Não sei o que estou ouvindo – é como se fosse uma súplica. É como se Ele estivesse de joelhos 
diante de você. Ele fez isso, para lavar a traição; Ele literalmente Se prostrou e Se ajoelhou. O que Ele não fez pelo diabo – o diabo quis que Ele 
Se prostrasse e o adorasse – Ele fez diante do traidor, Judas, quando Ele Se prostrou para lavar a traição dos seus pés. 
 Ele diz: Será que vocês serão mansos o suficiente, capazes de serem ensinados o suficiente para continuar a se 
prostrarem e deixarem o Espírito Santo ensiná-los? Será? Se Eu puder encontrar alguém manso o suficiente, através do Meu 
Evangelho, nós poderemos libertar esta Terra. Nós poderemos herdar a Terra para o Reino. 
 
11 de Março de 2007  
 Eu ouço algo vindo do Céu para cá, ouço-O dizendo: Eu te amo. Vocês são a menina dos Meus olhos. Eu pus a sua face na 
palma da Minha mão. Fui Eu que gerei você. Como Eu poderia esquecer você? Meu braço não conseguiria alcançá-lo? Meus 
olhos se escureceram e Eu não posso ver? Olhe para alto, olhe para o alto de onde o auxilia VERDADEIRAMENTE vem. 
Vocês são Meus, diz o Senhor. Vocês são Meus. 
 Comentários / exortação após ler passagens de Isaias 40 – Semana passada Ele quis que eu exortasse um pouco sobre a Paz de Deus 
que excede todo entendimento. A razão pela qual entramos em tribulações é porque esquecemos quem é nosso Deus, e não lançamos nossos cuidados 
sobre Ele. Pensamos que Ele se esqueceu – o que isso estava querendo dizer está aqui: o Meu julgamento já passou; Ele passou sobre mim. Ele não 
poderia se esquecer de você; o Juiz de toda a Terra não deixaria de fazer o que é certo. 
 O nosso Deus, que mediu as águas na palma de suas mãos, que pesou as montanhas em balanças, como nós pesamos o ouro. O meu Jesus 
que anda sobre as águas, nada é impossível para Ele. Nós somos quem Ele está chamando para que esse mover gigantesco flua através de nós – Ele 
diz, como você pode Me descrever? Eu não tenho fim. Ele criará um cérebro em um piscar de olhos. O dia em que a esquizofrenia, bipolar será 
curada está chegando. Eles serão curados em um piscar de olhos e nunca voltarão a ficar doentes. Hoje em dia,  isso está demorando, mas estamos 
prosseguindo em direção ao alvo. O nosso Deus reina, mas, às vezes, achamos que Ele é muito pequeno. Às vezes vivemos em uma condição por 
tanto tempo que perdemos a esperança de que possa haver mudança. 
 Haverá mudanças. Haverá mudanças. O que tem sido não será mais. Não podemos continuar olhando para o que tem acontecido até hoje, 
senão ficaremos presos aqui. Precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se eu olhar para o que vejo e para o que vi no passado, 
não terei esperanças. Mas quando olho para Jesus, o meu dia está chegando. 
 Deus está fazendo algo hoje. Ele está reacendendo a esperança. Se você vive sem esperança, todo dia é maçante; mas se a esperança está 
queimando como fogo dentro de você, você possui algo em você que é mais forte do que as aparências. Isso fará com que você prossiga para o alvo. O 
dia virá em que você dirá a essa cidade: Veja o seu Deus! Venha e veja que Cristo vive. Venha e veja que Cristo é o Senhor. Veja-O curar, abrir 
olhos cegos, fazer coxos andarem e surdos ouvirem. 
 A última coisa que eu ouvi é uma porção de Isaias 43:1-8: Assim diz o Senhor que te criou e te formou: Não temas, diz o Senhor, Eu te 
remi, Eu te remi. Chamei-te pelo teu nome – tu és meu. Ele diz, Quando passares pelas águas estarei contigo; e quando pelos rios, eles não te 
submergirão: quando passares pelo fogo não te queimarás; nem a chama arderá em ti. Porque Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu 
Salvador... foste precioso aos meus olhos... e Eu te amei. Não temas: pois estou contigo. Para esta igreja, principalmente neste momento Ele está 
dizendo o seguinte: Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: Dá; e ao sul: Não retenhas; trazei meus 
filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra; A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória; eu os 
formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos; e os surdos, que têm ouvidos. 
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 Ele está falando conosco através de profecia. Vocês sabem que o Novo Testamento diz que os profetas do Antigo, embora falassem de 
coisas sobre a geração deles, eles estavam falando, na verdade, sobre coisas que pertencem a nós. 
 Para que o Senhor possa fazer o tipo de milagre que temos pedido a Ele, teremos que vê-Lo muito maior do que O temos visto. Teremos 
que deixar o Espírito Santo cumprir a Sua vontade em nós, para que sejamos vasos através dos quais o Pai Santo pode fluir. 
 Jesus disse, as obras que Eu fizer, vocês farão também; mas Ele também disse: Não serei Eu fazendo as obras; é o Pai em Mim. Ele está 
fazendo as obras [João 14:10-12]. Este será o mesmo testemunho dos que O seguirem. 


