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Querido Amigo, 
  
 A cada mês que lhe escrevo, minha intenção é ajudá-lo a cumprir sua missão divina – qualquer que ela seja. De todos 
os conselhos que eu possa lhe dar, um dos aspectos mais fundamentais de um caminhar Cristão forte e vitorioso é separar um 
tempo para orar muito em línguas. 

 
 Você já se perguntou o que está orando quando passa um tempo em que um fluxo contínuo de línguas sai de sua 
boca? Com qual assunto, fraqueza ou fortaleza em sua vida será que o Espírito Santo está lidando enquanto você ora 
fielmente nas línguas? 

 
 Há muitos anos, fazíamos um culto mensal no qual famílias inteiras de nossa congregação se reuniam apenas para orar 
em línguas. Algumas pessoas chegavam às sete da manhã e oravam até às seis da tarde. Muitos pais traziam seus filhos e tudo 
necessário para mantê-los ocupados o dia inteiro – brinquedos, lanches, cobertores, etc. Essas pessoas “acampavam” 
encostadas na parede do santuário e começavam a orar. 

 
 Em um desses cultos, eu estava andando enquanto orava em línguas e observava aquelas pessoas preciosas, dispostas 
a passar um dia inteiro orando no Espírito Santo. Foi quando algo inesperado aconteceu: ao me aproximar de um grupo de 
pessoas, de repente percebi que entendia o que elas estavam orando! Não vi nenhum raio caindo do Céu, mas senti uma 
tranquilidade vir sobre mim – o que geralmente acontece quando Deus me prepara para profetizar. Eu simplesmente entendi 
palavra por palavra do que aquelas pessoas estavam dizendo enquanto oravam em línguas. 

 
 Elas não estavam pregando uma mensagem que precisava ser traduzida para a assembleia; elas estavam apenas falando 
com Deus e se edificando de acordo com 1 Coríntios 14:2: Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a 
Deus; pois ninguém o entende; porque em espírito fala mistérios. No entanto, Deus queria me ensinar algo, então 
permitiu que eu ouvisse a conversa daquelas pessoas com Ele. 

 
 Fiquei maravilhado quando me afastei daquele grupo. Continuei orando em línguas e quando me aproximei do 
próximo grupo, novamente me dei conta de que entendia tudo o que eles estavam orando também! 

 
 Você sabe o que a maioria daquelas pessoas estava orando? O Espírito Santo estava orando para estabelecer um novo 
nível de relacionamento com Deus – um tipo de relacionamento que, naquele momento, elas estavam tendo com outras coisas 
em suas vidas. A intenção do Espírito Santo era edificá-las acima da força do mundo e aproximá-las do Pai, na medida em que 
elas se dedicavam à oração. 

 
 Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na caminhada para cumprir seu chamado é liberar o Espírito 
Santo em sua vida através de muita oração em línguas. Se você fizer isso, Ele começará a trazer o plano de Deus para o seu 
futuro – Ele operará os detalhes e destruirá todos os obstáculos e fortalezas na sua frente. 

 
 Veja, passamos de mortos espirituais – que era o estado espiritual dos homens e mulheres na Antiga Aliança – para 
nascidos de novo. Recebemos uma nova natureza através da qual o Espírito Santo veio e fez morada dentro de nós! Os santos 
do Antigo Testamento teriam feito de tudo para ter o que temos agora! Eles ANSIAVAM por esse dia. 

 
 A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida (João 3:34). Isso quer dizer que o Espírito Santo foi 
dado aos santos do Antigo Testamento COM uma certa medida. Em outras palavras, o Espírito Santo os visitava para um 
determinado propósito e depois partia. 

 
 Os santos do Antigo Testamento eram homens e mulheres não regenerados que esperavam a promessa da Cruz. O 
Espírito Santo não podia fazer morada dentro deles e Se tornar seu Mestre como fez conosco. Já que eu e você recebemos 
uma nova natureza, agora temos a capacidade de entender coisas espirituais e de sermos ensinados pessoalmente por Deus de 
uma forma que os santos do Antigo Testamento nunca puderam. 

 
 Então, estabeleça essa verdade em seu coração. Você é uma nova criatura em Cristo com uma nova natureza. O 
grande Mestre, Espírito Santo, agora habita dentro de você para guiá-lo a toda a verdade e ao plano perfeito de Deus para sua 
vida. Na medida em que você orar em línguas e se entregar à liderança Dele, o Espírito Santo o guiará além de todo empecilho 
para que você progrida em Deus! 
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 Foi exatamente dessa forma que esse ministério se estabeleceu, e é assim que a sua vida e ministério serão 
estabelecidos se você fizer do seu momento com Deus a sua maior prioridade! 
  
  

 Seu colaborador, 

 
Dave Roberson 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

1 de Abril de 2012 – Apenas o Espírito Santo pode ser seu Mestre 
 
 O que Eu lhe dei é raremente recebido por completo no Meu Corpo desde a fundação da Igreja. Porque, às vezes, 
muitas trevas bloqueiam a luz a muitas lutas acontecem, mas raramente pessoas atingem esse lugar em que Minhas mãos estão 
completamente desatadas. 
 
 Então, ouça o que o Espírito diz: Eu tenho esperado muito; Eu estabeleci obras; Eu ungi pessoas e tentei ensiná-las, 
pois apenas o Espírito Santo pode ser o Mestre do entendimento dessas coisas. Então, seja diligente, pois você está num 
caminho e depois que isso acabar, muitas pessoas mais farão do Espírito Santo o Seu Mestre, pois elas também verão isso. 
 
 Regozije-se e fique muito feliz. Eu não planejei a Era das Trevas. Eu não envio alguns para o inferno e escolho salvar 
outros. Eu não faço acepção de pessoas. Quem quiser Me receber, Me receberá. Eu não causo momentos de desespero nos 
quais o Meu nome é substituído por outros nomes. Mas posso lhe dizer o seguinte: Você está no Meu caminho e está se 
tornando muito perigoso para o inimigo; você verá coisas em sua geração que muitos ainda não viram. 
 
 Então, seja forte e continue andando nas Minhas instruções e você verá – você terá muito pelo que se regozijar no dia 
do Senhor. 
 
15 de Abril de 2012 – Eu pus o inimigo debaixo de seus pés 
 
 As pessoas desenvolvem ideias, principalmente em gerações e séculos, que dominam a maneira como as coisas se 
desenvolvem. O que Eu tenho para você é vida. O que Eu tenho para você é tudo o que foi colocado debaixo dos seus pés na 
ressureição, quando Jesus se tornou o Primogênito de muitos irmãos. 
 
 Eu pus o inimigo debaixo dos seus pés e lhe dei autoridade; nada será impossível para você, pois quando seus olhos 
puderem ver o Meu caminho, a fé não será um problema. Eu tenho uma missão – essa missão é atingir o mundo todo nesses 
dias com a ajuda da mídia, e existe um lugar no Espírito para tudo isso. E para você que está disposto, Eu lhe levarei nesse 
lugar e você verá que o Meu poder, Meu testemunho e tudo o que Eu sou estará disponível para os que Me ouvirem. 
 
 Então, seja forte e tenha muita coragem, pois você está entrando em um momento muito importante para o Reino de 
Deus. 
 

 


