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Querido Amigo, 
Deixe-me lhe contar sobre quando Deus tentou me introduzir a períodos longos de adoração pessoal. Estou falando 

dos momentos em que fiquei sozinho com Deus, adorando-O e louvando-O. Demorou quase um ano até que finalmente me 
entregasse a Ele.  

 
Naquela época, fui ver uma peça sobre a Páscoa e era óbvio que muito dinheiro havia sido investido para produzi-la. 

Tudo estava no lugar; todos os atores apropriados para os seus papéis; nenhuma nota desafinada. Os anjos voavam; o inferno 
estava quente; tudo estava perfeito. Havia apenas um problema: não havia unção, não havia a Presença de Deus.  

 
No caminho de volta para casa, fiquei refletindo com Deus em meu espírito, me perguntando o que seria necessário 

para que a unção e Presença de Deus estivessem naquela peça. Para a minha surpresa, Deus imediatamente me respondeu. Ele 
disse, “Eu posso lhe dizer o que seria necessário, Filho. Se você for para casa e passar a noite inteira Me adorando em 
particular, você descobrirá o que realmente é a Presença ‘rhema’ de Deus”.  

 
Então, Deus me deu uma visão. Vi uma pedra sendo jogada em um lago, fazendo com que pequenas ondas 

repercutissem do lugar onde ela aterrissou. Não havia nenhuma parte daquele lago que não tivesse sido atingida pelas ondas. E 
o Senhor disse, “É assim que começa. Primeiro, você começará a Me adorar e a Minha Presença encherá o seu espírito. Na 
medida em que você continua a adorar, aquelas ondas acabarão sendo empurradas por outras até que a sua alma e os seus 
sentidos físicos se tornem saturados com a Minha Presença. Nesse momento, as ondas da Minha Presença fluirão através de 
você para saturar o espaço geográfico em que você mora e atua”.  

 
Assim, voltei para casa depois da peça com esse novo entendimento sobre a natureza da verdadeira adoração. Mas 

naquele momento, aceitei aquilo apenas como um ensino do Senhor e guardei para o futuro.  
 
Após aproximadamente um ano, eu estava ministrando em um culto e chegou a hora de orar pelas pessoas. Um 

amigo meu que tem uma grande unção estava neste culto. Eu sabia que seu espírito estava aberto para o Céu, então lhe disse, 
“Venha e ore para as pessoas”. Quando ele estava no fim da linha de oração, o Espírito Santo falou em meu espírito para que 
eu fosse até lá.  

 
Surpreso, eu disse, “O que Você disse, Senhor?”  
 
Ele repetiu, “Vá à linha de oração”.  
 
Então, obedeci, entrando na linha. No entanto, antes que chegasse minha vez, uma onda de poder veio sobre mim 

como um vento e me derrubou no chão! Quando caí, entrei no Espírito e o Senhor começou a falar comigo. Ele disse, “Filho, 
você não sabe nada sobre adoração”. E me disse quantas horas queria que eu adorasse todos os dias.  

 
Protestei imediatamente. Eu já estava passando uma hora em adoração por dia e já tinha enfrentado uma guerra com 

minha mente carnal só para conseguir aquilo. Naquela época, eu estava em jejum, então, clamei em meu espírito, “E o jejum, 
Senhor?” O Senhor respondeu, “Eu não lhe disse para não jejuar, Filho. O jejum não pode lhe dar o que a adoração pode, 
tampouco a adoração lhe dará o que o jejum lhe dá. Quando alguém constrói todo o seu ministério pessoal em apenas um 
princípio espiritual, como a adoração ou meditação, haverá outras chaves para sua vida que vou querer que ela empregue”.  

 
Senti-me culpado imediatamente. Veja, sou culpado de dizer que existe uma chave que seja a solução de tudo: a 

oração em línguas. Contudo, Deus me disse, “Felizmente, Filho, você se estabeleceu no dom de revelação da oração em 
línguas como sua primeira chave, e esta é a fonte de onde vem o entendimento para andar em todas as outras chaves 
espirituais disponíveis”.  

 
Quando ouvi isso, achei que ia morrer e ir para o Céu naquele momento! Levantei do chão e disse, “Tenho que fazer 

o que Deus mandou”. Não tinha como me esquivar daquilo a menos que me rebelasse, e jamais me rebelarei contra Deus. Eu 
havia orado em línguas até chegar na “chave da adoração”, e não conseguiria continuar orando em línguas sem entrar nessa 
chave.  

 
É assim que a oração em línguas funciona. Você NÃO PODE orar em línguas e continuar acomodado com suas 

fortalezas ou com o jeito que você é. Se você não quiser que Deus lide com suas fortalezas e o mova para o próximo nível 
Nele, você terá que parar de orar. Esta é a única forma de permanecer no seu estado carnal.  
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No dia seguinte, fui para a sala de som onde gravava meus programas de rádio. Fechei a porta, apaguei as luzes e 
deitei no pequeno sofá. Era só eu e Deus, sem distrações. Comecei a adorá-Lo. Já conhecia o suficiente sobre adoração, então, 
comecei a me oferecer a Ele com minha língua nativa. Também sabia que deveria prestar atenção no que estava falando, para 
que a minha adoração não se tornasse algo da boca para fora.  

 
Eu podia estar lá sentado, dizendo “Eu Te amo”, enquanto minha mente estava lá fora, andando pela rua, se 

preocupando com um problema do dia anterior! Durante os primeiros dias que fiquei naquela salinha, só Deus sabe quantas 
vezes tive que resgatar minha mente e dizer, “Você está na Presença de um Rei e PRECISA prestar atenção! Tenha respeito!”  

 
Percebi que se eu quisesse manter meus sentidos suspensos e verdadeiramente oferecer a minha alma diante de Deus 

em adoração, teria que esvaziar minha mente de todos os jargões cristãos desnecessários, encurtando as frases que usava para 
expressar meu amor por Ele. Eu não poderia mais dizer, “Oh, Senhor, quero Lhe dizer o quão esplêndido Você é. Você é um 
Deus tão onisciente, auto-suficiente que acalmou as águas da humanidade”.  

 
Finalmente, reduzi as minhas palavras, dizendo, “Eu Te adoro, Senhor. Eu Te glorifico. Eu Te magnifico”. Aos 

poucos, aprendi a domar meus sentidos e derramar todo o meu ser em cada simples frase de adoração. A primeira hora era 
fácil. Era como qualquer outra hora que já havia passado com Deus. Mas as três ou quatro horas seguintes pareciam se 
arrastar por muitos dias! Passei por momentos que pareciam secos como a areia do deserto. Quando eu dizia, “Eu Te amo”, 
minha garganta parecia estar cheia de um pó muito seco. Sentia-me como uma velha múmia seca do Egito tentando adorar!  

 
No entanto, Deus sabia que eu continuaria indo naquela salinha todos os dias. Ele sabia que eu O adoraria durante as 

horas que havia me instruído, mesmo se às vezes parecesse que eu não estava no Espírito. E eu realmente fiquei lá e O adorei, 
hora seca após hora seca, dizendo repetidas vezes, “Oh, eu Te amo mesmo, Senhor. Aleluia. Aleluia!”  

 
Minhas curtas frases de adoração pareciam panquecas que sobem e caem no chão. Parecia que eu passava metade do 

meu tempo naquela salinha usando uma espátula invisível para jogar minha “panqueca de adoração” para um Céu muito 
distante! Todos os pregadores entendidos me levaram a crer que isso significava que eu não estava no Espírito; estava fazendo 
algo errado e era melhor parar. Mas descobri que eles estavam errados!  

 
Só porque a sua alma não está sentindo a Presença de Deus durante sua adoração, não significa que ela não está sendo 

recebida lá no alto. Bem, então o que Deus está fazendo durante aqueles momentos secos? Ele está deixando seu espírito se 
edificar acima de tudo em sua alma que não gosta da Presença Dele. Uma vez que você se edificar acima destes empecilhos, 
Ele virá até você em uma comunhão gloriosa!  

 
Foi isso que aconteceu comigo naquela salinha de som. Quando comecei a pensar, O que estou fazendo? Será que isto está 

funcionando? Deus apareceu! No dia seguinte Ele veio novamente e entrou em uma doce comunhão comigo, ensinando-me 
mais sobre a adoração. Mas esse não foi o fim da minha luta. Ainda sofri com outros momentos secos na medida em que 
continuei a crescer em entendimento sobre a verdadeira adoração.  

 
Mas estou lhe dizendo que um dia estes momentos foram embora. Não os tenho mais! E Deus nem precisa 

“aparecer” para mim, porque Ele está bem aqui comigo e dentro de mim o tempo inteiro! Depois, ensinei outras pessoas a 
entrarem neste nível de adoração. Uma mulher decidiu se entregar por uma hora em adoração por dia. Quando teve sua 
primeira batalha com a secura, ficou firme e continuou. Mais tarde, ela me disse, “Não senti o Senhor nem um pouco durante 
aqueles momentos de adoração. Mas Ele foi comigo até meu emprego! Ele Se manifestou para mim o dia inteiro!”  

 
Veja, andar e viver na Presença de Deus não é uma experiência soberana e isolada que Ele escolhe dar a seu povo de 

vez em quando. No entanto, é verdade que Deus às vezes aparece em um culto de adoração e toca todos de uma forma 
especial. Estes são aqueles cultos do qual falam, “Oh, você deveria ter ido ontem à noite!”  

 
Mas durante aqueles momentos em que ficamos muito secas espiritualmente, Deus, em Sua misericórdia, vem e 

estimula nosso apetite novamente, com esperança de que acabemos superando aquilo, atingindo um lugar em nosso andar 
espiritual onde Ele sempre pode se manifestar daquela forma. Ele não quer que Sua Presença seja um acontecimento raro e 
soberano; Ele está disponível para Se manifestar a todos nós crentes e a todos os grupos de crentes que se unem, desejando 
Sua Presença em seu meio.  

 
A minha experiência com a adoração não vale de nada se não for baseada na Palavra de Deus. Então, deixe-me 

compartilhar com você o que Deus me mostrou na Bíblia, explicando o que aconteceu comigo na arena da adoração. Em João 
4:14, Jesus disse algo profundo e significante sobre a adoração para a mulher samaritana: Mas aquele que beber da água 
que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida 
eterna. Jesus não está falando do Espírito Santo neste versículo. Ele está falando sobre entrar no seu espírito nascido de novo 
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e em tudo o que Deus tem para você e através de você por toda a eternidade! A única coisa que o Espírito Santo pode fazer é 
vir e reforçar o que já está presente. Jesus continua no versículo 23: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.  

 
Mas a hora vem, e agora é – já chegou! Jesus estava falando sobre a geração que vivia no planeta terra enquanto Ele 

estava aqui. Então, Ele estava dizendo, “Mulher samaritana, já chegou. A hora é agora”. Contudo, note o que Ele disse que 
virá nesta hora: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito [através do seu espírito humano nascido de 
novo] e em verdade...  

 
Jesus continuou, dizendo que o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando por crentes como estes 

que O adorem. Deus é um Espírito e aqueles que O adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Então, Jesus estava 
dizendo, “Mulher samaritana, esta é a sua geração; durante o seu período de vida. A hora é agora; chegou. Nunca houve uma 
hora antes desta herança em que alguém pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade”.  

 
Quando Jesus disse que procura a tais que O adorem, Ele não quis dizer que Deus vai de igreja em igreja, buscando 

por uma boa equipe de adoração que Lhe dê o que Ele quer. Jesus quis dizer que Deus esperou pelas dispensações de quatro 
mil anos, buscando e aguardando pelos primeiros homens que nasceriam de novo, podendo receber uma natureza nova e viva 
espiritualmente como a Dele. Assim, Ele finalmente desfrutaria do que Ele sempre desejou: Comunhão com Seu povo através 
de sua nova natureza em adoração espiritual na verdade!  

 
Lembre: Seu Pai tem uma fraqueza; é você! Ele o criou para a comunhão; Ele o ama. Ele lhe deu uma nova natureza 

que pode fluir em comunicação divina e em comunhão com Ele.  
 
A adoração dos santos do Antigo Testamento era limitada à mente e à alma. Naquela época, Deus vinha sobre Seu 

povo para cumprir Seus propósitos e planos. Mas Ele só podia ir até o limite do espírito humano não regenerado porque Ele 
não podia entrar lá. Portanto, aqueles santos estavam limitados a uma forma de adoração externa. Eles não podiam dar a Deus 
o que Ele tanto desejava porque não tinham a natureza Dele. Eles só podiam adorá-Lo em alma e em mente através do sangue 
de sacrifícios de animais que os expiavam.  

 
Mas você, não! Quando você ultrapassar a carne – quando as ondas da sua adoração aproximarem você de Deus – 

você sentirá Sua comunhão tangível e Presença manifesta em troca. Ele irá com você onde quer que você for. A alegria Dele 
será sua força e você se perguntará, Como pude me preocupar com isso, Senhor? Como pude insultar Você a Sua provisão com uma atitude 
tão carnal?  

 
Jesus falou de uma verdade estabelecida quando disse para a mulher samaritana, “Agora há um momento que nunca 

houve antes – o momento em que os verdadeiros adoradores serão finalmente capazes de adorar a Deus através de sua nova 
natureza”.  

 
Os santos do Antigo Testamento não podiam fazer isso, mas você pode. É a sua oportunidade como alguém que está 

diante de Deus em Cristo. Quando você diz ao Senhor, “Eu Te amo, Te glorifico”, você o faz através de sua posição em 
Cristo. Na medida em que você continuar a adorá-Lo, Ele acabará enchendo seu espírito. Em seguida, Ele encherá sua casa! 
Por causa da sua posição Nele, você pode ter certeza de que mesmo quando não sente nada, o poder Dele está operando em 
você. O seu vaso está se enchendo quando você O adora. ESTÁ FUNCIONANDO!  

 
Então, deixe as ondas de água viva começarem a saturar seu coração, sua mente, sua alma e tudo o que está ao seu 

redor. Entre nesta adoração como nunca! De glória em glória, Deus está transformando você! 
 

Seu amigo e colaborador 
DAVE  ROBERSON 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
“Entregue-se a Mim em adoração” 

 
É o Meu desejo mover  

Vou lembrá-lo que nos próximos dias haverá ondas da Minha glória e adoração espontânea que durará horas. Muitos 
de vocês não só serão pioneiros em superar a carne, mas também Me convidarão para vir, dando-Me algo com o que operar, 
para que quando a Minha glória estiver residente aqui, o Meu poder esteja aqui. E quando o Meu poder estiver aqui, visitarei 
você com ondas da Minha glória e Presença e muitos se encontrarão em horas e horas de adoração. Ao fazer isso, poderei 
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preparar os próximos passos que você dará, tanto na vitória pessoal, quanto na vitória de seus amados perdidos e pelo 
propósito que o coloquei em Tulsa.  

Vocês que são pioneiros – tenho buscado um caminho para vir, pois é o Meu desejo derramar a plenitude da Minha 
glória. Mas muitos lugares que Me adoraram, uma das coisas que faltavam era o fundamento necessário para manter a [Minha] 
glória que derramei. 

 Oh, ouça e escute, você que acha que esperou demais. Eu esperei mais do que você, diz o Senhor, mas o nosso 
momento está chegando. Então, seja fiel àquilo que se opõe à carne. Use as Minhas chaves e abra as portas.  
 
Você ouviu apenas o início do que Eu tenho  

Tudo o que faço pelo Meu Espírito e cada lugar que você ocupa em Mim, diz o Senhor, atingirá um lugar mais alto. 
Oh, nestas gerações, você ouviu apenas o início do que Eu tenho em adoração. Você ouviu apenas o início do que tenho em 
revelação que é adicionada para a conclusão do Meu retorno, diz o Senhor. Você viu apenas o início da onipotência e 
magnificência do Meu poder. Eu sou Todo-Poderoso. Dê-Me um caminho e Eu Me manifestarei, diz o Senhor.  

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Nenhum homem vai até o Pai, senão através de Mim [João 14:6]. Estabeleci o 
Caminho e ele está gravado com a Minha verdade que guia você à Minha Vida. O primeiro que atingir isso saberá que tenho 
tudo o que pertence à Vida. Eu o colocarei no caminho dos milagres, da Verdade e da Vida; será maravilhoso. E você que se 
lança em tudo o que sou, saiba que tenho alegria que excede todo entendimento esperando por todos os que entram nas 
trevas. A Minha alegria será sua força e você não terá tormento ou medo, pois estou com você.  
 
O que Eu direi precederá o que farei  

Às vezes esperei séculos e até gerações para poder falar coisas que ouvidos não ouviram. Mas saiba que na medida em 
que esta geração acaba e uma nova se inicia, sou capaz de dizer coisas que não pude dizer antes nesta geração. Portanto, o que 
Eu direi precederá o que farei, pois farei muitas coisas que não foram feitas em muitas gerações. Certamente, muitos de vocês 
– mesmo os que estão aqui neste lugar – verão a Minha Mão revelada, como ninguém viu. Portanto, regozije-se e saiba que 
você é parte do plano que tenho preparado por muito tempo. Você que tem ouvidos para ouvir, continue a ouvir, pois estou 
operando Meu plano neste lugar e tudo verdadeiramente está se tornando possível para os que crêem.  

A Minha palavra falada e a Minha Palavra escrita reviverão – e a Minha adoração – para os que se comunicam em 
Mim e Comigo em adoração. Isso atingirá um nível que poucos viram. Portanto, seja forte, pois o que você ouvirá e entenderá 
fará com que o lento fique mais lento e o rápido fique mais rápido, porque as coisas incríveis que direi e farei causarão a 
divisão de tradições e religiões, pois elas também verão a verdade. Ouça e saiba que uma grande colheita da terra está próxima. 
Preciso daqueles [vocês] que chegaram em um lugar em que falarão, pelas Minhas ordens, as verdades que lhe dou, para que 
Eu possa preceder você e operar nesta terra de acordo com a Minha vontade, diz o Senhor.  

É do Meu agrado que você esteja ouvindo a verdade e que ela esteja atingindo um lugar em sua vida onde fala a 
verdade e é através disso que farei coisas poderosas nesta terra.  
 
Nesta comunhão Comigo  

Entregue-se a Mim. Entregue-se a Mim. Você verá, pois não pode falar a Minha Palavra e se entregar a Mim sem que 
a gratidão se torne adoração, e a adoração se tornará declarações de fé e nesta comunhão Comigo, você terá o que pede. 
Portanto, receba agora.  
 
Fique em uma comunhão inquebrável  

Comigo Em uma atmosfera como essa, quando o Meu Espírito está aqui na liberdade que você sente, como não 
moverei na diversidade do que sou? Como não moverei no Meu poder e na Minha cura e na Minha graça? Como não faria 
isso? Portanto, continue em uma atmosfera de gratidão, graça e adoração. Fique em uma comunhão inquebrável Comigo 
durante seu dia e você notará um aumento imediato, diz o Senhor.  
 
O Meu caminho é um caminho para vitória  

A sua fé é o fundamento do que você está buscando. Ela é toda a prova que você precisa daquilo que não pode ver. 
Aquele que não desiste saberá disso. Saberá que o caminho que indico é sempre um caminho de vitória. E para estar em um 
caminho de vitória, ele sempre precisa manter sua visão na fé que é o fundamento do que é esperado.  

Portanto, mapeie o seu caminho junto à Minha Palavra. Regozije-se e adore, dando graças por tudo a Deus e ao Pai 
em nome do Senhor Jesus Cristo [Efésios 5:20]. Seja ousado e fale a Minha Palavra, pois no fim do caminho, você verá que ele 
é a verdade e a vitória sempre será o resultado.  
 
Torne-se forte em Mim através da adoração  

A adoração será uma manifestação forte nestes próximos anos. Quando Eu Me estabelecer em você, farei muitas 
coisas para estabelecer as suas emoções através da comunhão que você terá Comigo. Então, torne-se forte, pois quando o 
avivamento for derramado, as regras da guerra mudarão. Seja forte, pois o inimigo está em oposição, mas desta vez, ele não 
será bem-sucedido.  
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Entregue-se a Mim em adoração  
De todas as coisas que você pode fazer a adoração é que mudará imediatamente a atmosfera ao seu redor. Entregue-

se a Mim em adoração e em confissão da Minha Palavra, pois quem faz isso ministra a si mesmo. Você ministrará a si mesmo 
em salmos, hinos e cânticos espirituais. É você que está recebendo a ministração; pois quando você se regozija e Me magnifica 
com o seu coração – e muitos o fazem de todo o coração – saiba que é você, e não Eu, que está mudando. Você jamais será o 
mesmo quando vem até Mim e glorifica tudo o que sou e tudo o que você se tornará, diz o Senhor.  
 
Use as tribulações para praticar a vitória  

Se você não é bom em algo, treine. Tenha alegria ao passar por diferentes testes e tribulações [Tiago 1:2], sabendo que 
quando o diabo testa a sua fé, você aprende a ter paciência, mas também aprende a ter vitória.  

Aquele que tem ânimo dobre acha que receberá algo de Mim? Seja decidido: olhe para o fim de tudo, pois Eu sou a 
sua vitória. Tenha alegria. Adore e se deleite em Mim nos piores momentos e você desfrutará do melhor que tenho nos 
melhores momentos, diz o Senhor.  
 
O mamon da impiedade  

Quando você vem até Mim, você está indo contra o inimigo que está por aí – o mamon da impiedade. No entanto, se 
você aprender a se demorar na Minha Presença, a Me adorar e a falar a Minha Palavra, saiba que você passará por muitas 
portas.  

Uma destas portas foi ensinada no passado quando falei do batismo no Espírito; mas para você que continuou a 
adorar, existe um batismo dos sentidos, quando eles ficam tão saturados pela Minha Presença que você quase não percebe que 
está andando na carne. Saiba que este é um lugar de sabedoria, instrução e um dos lugares mais santos em Mim.  

Grandes homens de Deus receberam fortunas e as entregaram a Mim, aqueles que habitaram no esconderijo do 
Altíssimo. Um dia como esse está próximo, um dia de conscientização e um dia de grandes bênçãos. Muitas uniões estão 
começando a acontecer e, nisso, Eu unirei a verdade com a mídia e as finanças com a verdade, diz o Senhor. Você ficará feliz, 
muito feliz, diz o Senhor.  
 
Aprenda a praticar a Minha paz  

Alguns de vocês precisam aprender a praticar a Minha paz. Se você praticasse a adoração, magnificando-Me e 
glorificando-Me em meio aos problemas, você aprenderia a praticar a Minha paz. Se você Me deixar lhe dar paz, também 
poderei lhe dar o que vem com ela. Alguns de vocês estão orando por coisas, não apenas por seus amados, mas também pelas 
finanças. E outros estão até receosos pela segurança de seu emprego, coisas assim.  

Comentários – Na tradução destas línguas, Ele mencionou algumas das coisas que você precisa aprender para poder praticar a Sua paz 
em meio à adversidade – quando Satanás grita que tudo vai dar errado. Apenas diga-lhe para se calar, levante suas mãos e comece a adorar a Deus, 
pois Ele cuida de você. Ele é a sua provisão.  
 
Atente a estas instruções  

Nota do Editor: A profecia seguinte foi falada durante uma exortação sobre o poder da adoração pessoal para nos sustentar durante 
períodos de jejum.  

Você está se aproximando de um momento – o diabo sabe que o seu tempo é curto e está com raiva, sua guerra está 
aumentando. Então, na medida em que você medita nestas coisas, lembre que quando movo você adiante, faço isso por uma 
razão. Não haverá o derramamento que desejo muito sem que... Comentário – não poderemos receber o derramamento que esperamos sem 
que outro nível de guerra seja provocado. Então, atente a estas instruções, pois quando você se mover adiante, haverá uma grande bênção para você. 


