
www.minamd.org.br 

Ministério Ana Maria Dias 
Al. Equador, 101 Barueri – SP 06470-060 
Fone/Fax: (11) 4191-6425 www.minamd.org.br

DAVE ROBERSON 
 

Querido Amigo, 
 
 A carta de ensino deste mês é uma que Dave escreveu há alguns anos. Às vezes repetimos as cartas porque os 
ensinos são muito bons e ao fazermos isso, o pastor tem mais tempo para a oração, buscando a Deus. Neste mês, no 
entanto, estamos dando mais tempo para ele devido à perda recente de seu filho, Bill. 
  
 No dia 31 de julho, Bill foi com Dave a uma viagem do ministério para o Texas, com planos de ir até Louisiana 
depois para pregar. Bill foi dormir na noite em que eles chegaram lá e nunca acordou. O relatório do legista indicou que 
a causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva. 
 
 Dave disse que fez tudo o que pôde em oração para lutar pela vida de Bill e que o Senhor fez tudo o que pôde 
para responder suas orações. Dave tinha muitas dúvidas que apresentou ao Senhor, e recebeu algumas respostas, as 
quais ele começará a compartilhar assim que for liberado para fazer isso. 
 
 Dave e Rosalie haviam planejado em março uma viagem para o Brasil, e as datas caíram apenas alguns dias 
após o culto feito em memória de Bill. Eles sabiam que seu filho gostaria que eles viajassem mesmo assim, então, eles 
foram. Tremendos milagres aconteceram durante os cultos e muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Dave disse 
que grande parte delas recebeu curas durante a conferência e todas foram tocadas por uma alegria sobrenatural, que só 
poderia vir de Deus. 
 
 Dave já começou a escreveu sua próxima carta, que será enviada no futuro, mas neste mês, estamos enviando 
uma carta atualizada, escrita há mais de uma década. Ela fala sobre a importância de que as pessoas orem por seus 
amados que estão perdidos e sobre mal entendidos com relação à graça de Deus. A decisão de Bill de entrar no 
ministério foi fruto das respostas de Deus às orações por ele, então, acreditamos que você será encorajado ao ler esta 
carta. 
 
 Também estamos anexando as mais recentes profecias recebidas no “The Family Prayer Center”. Como 
sempre, cremos que este ensino e estas profecias serão uma bênção para você. 
 
 Por favor, continue orando pela família Roberson, na medida em que o Espírito guiar você. Sabemos que eles 
ficariam muito agradecidos por isso. Obrigado. 

 
Seus colaboradores, 

 
Ministério Dave Roberson, 

Tulsa, OK 
 

Setembro – 2006 
Querido Amigo, 
 
 O meu coração se comove com crentes cheios do Espírito Santo que amam a Deus e têm uma revelação do 
Céu, mas não aceitam o pensamento de estarem lá sem os seus amados. Eu suponho que de fato isto é verdade por 
causa da batalha que tenho passado com os meus filhos crescidos, para mantê-los fora do mundo e servirem a Deus. 
Este tem sido um desafio diferente de qualquer outra experiência que já vivi. 
 
 Como com qualquer outro pai, o diabo tenta acusar certas áreas da minha paternidade onde eu poderia ter feito 
melhor e tenta me colocar sob condenação. Mas, isto foi naquela época e não agora, e a sabedoria vem com os anos de 
servir a Deus. Se você também está orando por alguém que você ama para ser salvo, você precisa ouvir o conselho de 
Paulo na epístola aos Filipenses, capítulo 3, para saber o que fazer neste caso. 
 
 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas 
que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 
 Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.   Filipenses 
3:13-14 
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 Mesmo sabendo que Paulo está falando sobre cumprir o chamado, ele ainda teve o discernimento de deixar 
para trás as coisas do passado para que pudesse mudar o futuro. Quanto mais você e eu deveríamos descobrir como 
recuperar os nossos amados perdidos e aprendermos como fazer as coisas necessárias para mudar o futuro! 
 
 Uma das coisas que chama a minha atenção é a habilidade do diabo de enganar os crentes, fazendo-os pensar 
que seus amados perdidos estão salvos apenas porque já serviram a Deus em alguma ocasião no passado. O problema 
em pensar desta maneira é que às vezes a pessoa não é agressiva o suficiente no Espírito para quebrar as amarras de 
Satanás em seus amados perdidos. Isto porque os crentes ficam tranqüilos que seus amados perdidos irão para o Céu 
assim mesmo.  
 
 Eu não posso pensar em uma maneira melhor de usar o poder da oração do que orar por nossos amados 
perdidos para salvá-los do inferno. Mas, o diabo sabe disto e também sabe que é mais fácil enganá-los do que pará-los. 
 
 A doutrina em que nasci de novo era muito legalista. Nós tínhamos a impressão de que a nossa salvação não 
estava intacta se usássemos qualquer jóia ou se possuíssemos uma TV. Com o passar do tempo, de uma doutrina para 
outra, eu fiquei imaginando se iria para o Céu se morresse naquele dia. Você pode imaginar como eu me senti quando 
fui introduzido ao ensino de que a justiça vem pela fé? Você pode imaginar a minha alegria ao descobrir que Deus me 
amava e não se importava com o que eu estava usando, e que Ele tinha muita graça para eu crescer? 
 
 Durante a minha transformação do legalismo para o mover da fé, não demorou muito para perceber que nem 
todos os mestres da fé tinham a mesma opinião doutrinal, especialmente com relação ao assunto da graça. Havia muita 
variação da crença com relação à graça – desde “uma vez salvo, sempre salvo” a algo simples como a santidade legalista 
que eu tinha adotado, crendo que estaria perdido dependendo do que eu usasse. E, quando senti o amor e a graça do 
Pai celeste que obviamente me amava, eu tinha a tendência de seguir os mestres que ensinavam que era quase 
impossível perdermos a salvação independentemente do que fizéssemos.  
 
 É claro que para a pessoa que está orando para que seus amados sejam salvos Deus é sempre amor, e é fácil 
entender como a doutrina “uma vez salvo, sempre salvo” evoluiu tanto que os grupos da suprema misericórdia e graça 
crêem que todos serão salvos um dia – todas as pessoas no Inferno e até mesmo o próprio Satanás. 
 
 Com base nisto tudo, Deus teve que instalar um sistema de verificação e equilíbrio em mim para que eu 
entendesse onde estava o equilíbrio com relação à graça. Ele me ajudou a entender quando a graça estava sendo 
abusada ou mal representada e quando deveríamos olhar seriamente para nossos amados, respondendo ao alerta do 
Espírito Santo para orarmos. 
 
 Eu sei que todos podemos concordar que no Céu não haverá nenhum assassino não arrependido, molestadores 
de crianças, viciados em drogas, mentirosos, fraudulentos, ladrões ou deturpadores. No entanto, por causa da doutrina 
de “uma vez salvo, sempre salvo”, nós não sabemos ao certo como Deus fará isso. Fica mais confuso ainda quando os 
grupos da suprema graça reivindicam que, uma vez salvo, você pode continuar cometendo habitualmente adultério, 
perversão sexual ou até mesmo sendo um traficante de drogas e ainda ser salvo. 
 
 Crendo nisso seria bom se tudo o que Deus tivesse feito para a nossa salvação fosse apenas nos pegar do jeito 
que somos e simplesmente cobrir nossa velha natureza pecadora. Mas, infelizmente, para as pessoas que crêem desta 
maneira, este não é o caso.  Ele realmente nos pega do jeito que somos, mas então, Ele nos transforma ao dar-nos uma 
nova natureza através do novo nascimento que nos deixa livre do pecado. 
 
 Se tudo o que Deus fez para a nossa salvação foi cobrir nossos pecados em vez de nos libertar deles, então uma 
pessoa que crê na graça suprema também deveria crer que algo acontece ou na nossa morte ou na nossa ressurreição, 
que nos dá a nova natureza necessária para entrarmos no Céu. Porque, como declaramos antes e está declarado na 
Palavra de Deus, não há mentirosos, bêbados, adúlteros ou assassinos no Céu e sem a nova natureza é isso que 
seríamos. Deus não apenas perdoa o pecado, Ele muda a natureza que faz com que pequemos. 
 
 Veja o que Romanos 8:2-4 diz: 
 Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. 
 Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu 
próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado; e, com efeito, condenou Deus, na 
carne, o pecado, 
 a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo 
o Espírito. 
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 Quando Paulo fala sobre a LEI DO ESPÍRITO DA VIDA, ele está falando sobre uma lei que afeta nosso 
espírito para nos dar uma nova natureza e nos libertar de outro tipo de lei chamada LEI DO PECADO E DA 
MORTE. Através da lei do pecado e da morte, todos têm uma natureza para pecar e acabam morrendo com seus 
pecados. O ÚNICO JEITO que podemos ficar livres de nosso pecado é recebendo uma mudança na lei que opera 
dentro de nosso espírito.  
 
 Assim como na lei da gravidade, as coisas caem no chão, ou na lei da matemática em que dois mais dois são 
quatro, a lei do pecado e da morte é exatamente assim – UMA LEI. Do mesmo jeito que a lei da gravidade faz com 
que as coisas caiam, a lei do pecado e da morte faz uma pessoa pecar. Assim, para uma pessoa ser salva, ELA 
PRECISA MUDAR A LEI que opera dentro dela, da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito da vida, por 
aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal, nascendo de novo. 
 
 Então, quando uma pessoa nasce de novo, a nova natureza opera na consciência dela e faz com que ela pare de 
pecar, saindo dos vícios, da mentira, dos desejos carnais – o fruto da velha natureza. Enquanto uma pessoa andar nesta 
nova natureza, Deus andará com ela em toda adversidade para que ela seja liberta. Assim como acontece com qualquer 
criança, existe um momento de crescimento da graça, existe também um período de tempo em que um cristão bebê 
precisa desejar o genuíno leite da Palavra para crescer. 
 
 Mas, se ele não alimenta a nova natureza com o leite da Palavra enquanto sua nova natureza está lidando com 
sua consciência para fazer isto, então é desenvolvido um endurecimento com relação às coisas de Deus e a um estilo de 
vida reto; o amor pelo pecado os domina, fazendo-os voltar ao sistema social do pecado. 
 
 Quando uma pessoa nasce de novo, a nova natureza dentro do seu espírito é mais forte do que a natureza não 
regenerada da alma. Quando eu digo natureza não regenerada da alma, estou falando sobre a mente que ainda não foi 
renovada pela Palavra e as emoções que estão frescas de um mundo de pecado e que agora ambas as emoções e mente 
têm uma nova origem. 
 
 A Palavra de Deus começa a cuidar do processo de pensamento para a renovação da mente e a nova natureza 
começa a cuidar das emoções, usando a consciência como um sistema de verificação e equilíbrio para o certo e errado. 
Deus precisará de muito tempo com um crente nesta condição para ajudá-lo a se livrar do pecado enquanto sua nova 
natureza o leva a odiar o pecado. Uma pessoa pode precisar de libertação e ser pego em erros muito ruins, mas, 
enquanto ela odiar o pecado, isto é um bom indicador de que sua nova natureza ainda está intacta. . 
 
 Somos uma nação cristã há cerca de 200 anos e existem muitas famílias que nasceram e foram criadas em lares 
cheios de fé na Bíblia. Contudo, nossos filhos vivem em uma sociedade com muita pressão onde, para serem populares, 
se envolvem com festas, bebidas ou qualquer outra coisa mesmo que seja errado só para serem aceitos. E embora os 
pais não admitam, porque seus filhos têm sido protegidos contra o que outros adolescentes no mundo acham divertido, 
eles tentam ir ao extremo para provar o “fruto proibido”. 
  
 Uma vez que o diabo pega este gancho, uma das maiores guerras já lutadas começará a ser travada em suas 
almas. A nova natureza que está dentro do espírito deles travará guerra contra o vício do pecado e é nesse momento 
que as nossas orações são tão importantes. 
 
 Se o diabo tiver sucesso em cauterizar a consciência deles, eles se tornarão endurecidos para o pecado, para a 
nova natureza, para a igreja e então para a família. Eu sei que muitas pessoas não crêem que neste momento eles podem 
perder a salvação. Mas, independentemente do que você crê, não pare de orar. É muito mais fácil crer que, embora eles 
não se arrependam de estar fazendo tudo o que é contra a Palavra, eles ainda podem ser salvos. Contudo, se não houver 
evidência da nova natureza, nenhum arrependimento, nenhum remorso, nenhuma sensibilidade para as coisas de Deus, 
então eles precisam de suas orações mais do que nunca. 
 
 Deus continuará a lidar com eles por causa das suas orações, não apenas de dentro para fora deles através da 
nova natureza, mas também de fora para dentro. O Espírito Santo, os anjos, as pessoas, as circunstâncias, tudo o que se 
imagina operará em nossos amados para trazê-los de volta para Deus e para o Céu, como o lar final deles. 
 
 Não podemos amolecer em nossas orações. Precisamos usar autoridade sobre o diabo e adorar e agradecer a 
Deus diariamente pelos nossos amados que não morrerão nesta condição, mas viverão para servir a Deus, cumprirão 
seus chamados e irão para o Céu. Ore para que o pecado seja exposto. O diabo acaba exagerando em seus ataques e 
sendo derrotado, porque as pessoas que uma vez conheceram a Deus nunca se esquecem do amor que Ele tem por elas 
ou dos amigos que realmente cuidam delas. Elas voltarão. Então, por favor, não desista. Mantenha-se em oração. 
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 Como pais ou amigos íntimos destes amados que já conheceram a Deus, embora não creiamos que eles possam 
fazer tudo isso e ainda serem salvos, estamos prontos a nos convencer de qualquer coisa, porque a idéia de nossos 
amados estarem perdidos é muito devastadora. 
 
 Eu sei que o diabo não gosta da atividade dos anjos movida por um crente que adora a Deus todos os dias e 
confessa a salvação de seus amados. Se a oração não funcionasse, Deus nunca nos diria para fazê-la. Mas a ORAÇÃO 
FUNCIONA e por causa da operação dos anjos nas vidas de nossos amados, a presença deles afeta diretamente as 
atividades infestadas por demônios que cercam aqueles para quem estamos orando. Contudo, se o diabo conseguir nos 
convencer de que eles podem adulterar, amaldiçoar a Deus, usar drogas, etc, e não se perderem, então, sem ser detido 
pela oração, ele tem total liberdade para destruí-los. 
 
 Como muitos pais, quando estou lutando pelas almas de meus filhos, há uma tendência natural de querer 
aceitar um ensino como RELACIONAMENTO versus COMUNHÃO. Este ensino específico diz que uma pessoa 
que nasceu de novo se torna um filho ou filha de Deus – e esta parte é verdade. Este ensino então diz que porque ele 
ou ela são filhos de Deus, isto os faz parentes de Deus.  
 
 A palavra “parente” está relacionada à palavra “parentesco” ou “relacionamento”.  Então, se os que seguem 
este ensino me perguntassem qual era o meu relacionamento com meus filhos, eu lhes diria que eles são meus filhos por 
nascimento, portanto, são meus parentes. Eis a grande questão: Eles seriam menos filhos se quebrassem a comunhão 
comigo? Então, responderiam, “Claro que não. Eles são seus filhos por nascimento. Só por que quebraram comunhão 
com você não seriam menos filhos”. 
 
 Este ensino advoga o seguinte: quando você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus e não importa se 
você vai voltar para a perversão sexual, adultério, drogas, estupro ou molestamento, porque tudo o que você estaria 
fazendo é quebrar a comunhão com Deus. Eles fariam você crer que não precisa se preocupar com isso porque, já que 
você é Filho de Deus pelo novo nascimento, você ainda é parente Dele e ainda irá para o Céu. 
 
 Isto soa bem, mas há um problema: Deus diz que isto não funciona assim. Eu estou lhe dizendo isto apenas 
para que você não pare de orar pelos seus amados. 
 
 A diferença entre RELACIONAMENTO versus COMUNHÃO é esta: Contrário ao ensino de que anjos 
foram criados como servos sem direito de liberdade de escolha, Deus sempre foi um Deus de livre arbítrio. Cada um 
dos anjos de Deus foi criado como um “agente moral de livre arbítrio”. Eles servem a Deus porque querem, assim 
como toda a criação de Deus O serve porque quer ter um relacionamento com Ele. 
 
 Satanás exerceu seu livre arbítrio e deixou Deus levando consigo muitos anjos pelo livre arbítrio deles. Quando 
Deus criou Adão, não foi a escolha de Adão ser criado, Deus decidiu. Meus filhos não decidiram nascer, não foi decisão 
deles. Foi minha a decisão e eles se tornaram meus filhos por minha escolha e não deles. 
 
 Quando se trata de relacionamento, Adão se tornou o filho de Deus, não por sua própria escolha, mas a de 
Deus. Existem muitas pessoas no Inferno porque Adão quebrou sua comunhão com Deus, embora ainda fosse filho de 
Deus pela criação. 
 
 Quero lhe falar que houve um tempo em minha vida que me sentia condenado por ser um péssimo pai porque 
meus filhos não estavam servindo a Deus ou vivendo uma vida com Deus. Eu estava sendo acusado por falhar como 
um pai e um ministro. Então, Deus falou comigo um dia perguntando se eu tinha pensado que Ele era um péssimo Pai 
pelo o que Adão fez. Quem pode acusar Deus de ser um péssimo Pai? Ele foi, é e sempre será perfeito e se tem alguma 
fraqueza é de nos amar demais. 
 
 Todos receberam um livre arbítrio, cada um pode escolher seguir Deus ou o diabo. Embora todos nascidos do 
primeiro homem Adão não tivessem escolha de nascer, todos podem escolher servir ou não o último homem Adão, 
Cristo Jesus, porque eles são um “agente moral de livre arbítrio”. 
 
 Primeira Coríntios 15:45 diz, Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O 
último Adão, porém é espírito vivificante. 
 
 É por isso que João 1:12-13 diz: 
 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que 
crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem a vontade do homem, 
mas de Deus. 
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 A primeira vez que nascemos, não foi nossa escolha. Mas, quando aceitamos Jesus, foi nossa escolha 
nascermos de novo. É também nossa decisão se queremos pecar e voltar para sermos um filho de criação em vez de 
sermos um filho nascido de novo por escolha própria. 
 
 Os meus filhos sempre serão meus filhos por nascimento do mesmo modo que Adão sempre será filho de 
Deus por criação. Mas, se meus filhos decidirem que não querem ser meus filhos, eles quebrarão a comunhão comigo e 
não terão herança com os outros irmãos que escolherem ser meus filhos. 
 
 Deus nos diz em Hebreus 4:16, Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim 
de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, por favor, não pare de 
orar pelos seus amados que quebraram comunhão com Deus. Ore para que eles venham servir a Deus por escolha 
própria. Lembre-se – oração funciona! 

Seu amigo e colaborador 
Dave Roberson 

 
 

Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 
Tulsa, Oklahoma 

Meados de Julho a Meados de Agosto de 2006 
 

16 de Julho de 2006 
 
 Tenho grandes coisas reservadas hoje para você. Hoje você terá um momento agradável e Ele diz, Eu terei um 
momento agradável com você. 
 
 Comentários – Naquele dia em que você se levantar diante do Senhor e Ele lhe perguntar “Por que você não fez o que Eu lhe 
chamei para fazer? Por que você seguiu a sua mente em vez de seguir a Minha?” Aqui está a sentença da qual estou sob comando para 
passar: Esta desculpa não funcionará. Ele não dará crédito a isto de maneira nenhuma. Ele não vai dar nenhum peso a isto de maneira 
nenhuma (quando você disser) eu não fui capaz de discernir Sua voz. Ele dirá a você que Ele já tinha dito que as palavras que Ele falou 
nos julgariam naquele dia, não novas palavras, as palavras que Ele já tinha dito. Então se você lá, em pé, disser, “Eu não fui capaz de 
discernir Sua voz e esta é a minha desculpa”, Ele lhe dirá, “AS MINHAS OVELHAS OUVEM A MINHA VOZ”.  
 Então, entenda de uma vez por todas: se vocês dois vão andar juntos, você precisa mudar a sua boca, mudar o que você está 
dizendo. Deixe de dizer, “Eu não O ouço”. Não vai funcionar, desista. Ele não vai aceitar isso, esqueça. As palavras Dele nunca mudam: 
AS MINHAS OVELHAS OUVEM A MINHA VOZ. E você estará lá dizendo, “Eu sou sua ovelha, mas não consigo ouvir 
Sua voz”. 
 
 Então, quem mudará? Eu recomendo mudar o que você está dizendo AGORA. Vamos mudar isso AGORA   .
 Você gostaria de começar uma confissão? Diga após mim: 
 
Jesus, Você é o Meu Pastor. 
Eu sou uma das suas ovelhas. 
Eu OUÇO a Sua voz. 
 
 Esta deve ser a sua confissão constante, o tempo todo. Amós, o profeta, em Amós 3:3 diz, “Andarão dois juntos, se não houver 
entre eles acordo?” Se você está tentando andar com o Senhor e Ele está sempre dizendo, “Você ouve a Minha voz”, e você está sempre 
dizendo, “Eu não O ouço”, e Ele está dizendo, “Você ouve a Minha voz”, e você está dizendo, “Eu não consigo ouvir a Sua voz”, vai ser 
difícil para você andar com Ele. 
 
 Agora lhe darei isto: a mensagem, a mensagem que atingiu a maturidade. 
 
 Não fique tão preocupado (em) pegar outras pessoas para fazer isso. Tenha certeza que você está fazendo. 
 
 Ele não está buscando o seu poderoso intelecto. Ele simplesmente quer sua obediência absoluta. Ele disse: Eu 
lhe dei um dom gratuito. Eu lhe dei um dom de revelação chamado “oração em línguas”. Tudo que estou lhe pedindo é 
que você o use. Se você fizer isso, é automático. Eu tomo a responsabilidade e ela se levanta de você. Mas eu não posso 
e nem tomarei sua autoridade. Depende de você orar ou não, mas se você orar a liderança se torna automática. 
 
19 de Julho de 2006 
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 A quem muito é dado, muito é exigido. Você está aprendendo e aprendendo e aprendendo, sentado nas salas 
de aulas do Meu Espírito, e Eu fico muito contente com isso. Mas você também ouviu a Minha voz lhe chamando para 
estas coisas, dizendo, “Agora, quero que você faça isso; quero que perdoe aquilo, quero que você dê aqui, quero que 
você faça aquilo; quero que você comece a fazer isto; pois Eu não o abandonei. E continuei lidando com você do 
mesmo jeito repetidas vezes, nas mesmas coisas, tentando colocar você na arena para que você fosse treinado na 
transformação verdadeira do Meu discipulado, e você resistiu. Obediência parcial, e, mais tarde, resistência, mas Eu não 
o abandonei. 
 
 Mesmo nesta noite Eu estou lidando com você de novo por causa daquelas coisas que em breve estarão vindo 
sobre a terra. Preciso de vasos de luz em que posso enviar para as trevas, porque as trevas estão ficando mais escuras e 
Eu preciso de vasos que brilhem com mais fulgor. Então saibam, aqueles de vocês que têm fome do Meu melhor, 
aqueles de vocês que têm fome de serem meus discípulos de verdade, não resistam mais ao Meu Espírito. Eu os trarei 
passo a passo, não de uma vez, mas os trarei passo a passo à plenitude do treinamento que tenho para vocês. 
 
 Confie em Mim. Confie em Mim. Eu sei como levar você de onde você está para onde você quer chegar. 
Confie em Mim, diz o Senhor. E mais uma vez, mais uma vez, ouça atentamente a Minha voz, quando Eu o levo para a 
arena do seu treinamento. Você é amado, diz o Senhor. 
 
23 de Julho de 2006 
 
 Aquele que profetiza, faça-o de acordo com a fé que lhe é dada. E saibam disto, criancinhas, têm sido o Meu 
desejo de falar muitas destas coisas por muitas gerações. As coisas que farei nestes últimos dias pertencem a um lugar 
em Mim que não muitos exploraram ou alcançaram. Portanto, seja forte e como já lhe falei você ouvirá coisas e fará 
coisas e será parte de coisas que você nunca viu, mas alegre-se naquele dia, fique extremamente alegre. Seja fiel e saiba 
sem medo, que há um lugar em que você pode andar Comigo, onde nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça 
perecerá. 
 
 Existem muitas colheitas que Eu desejo colher nestes últimos dias, mas estas colheitas são perigosas, portanto, 
quem irá? Quem Me permitirá vesti-lo com a armadura da Minha luz?  
 
 Você tem buscado e você tem buscado e você tem explorado este caminho, mas acaba chegando no fim sem 
encontrar o que satisfaz. Você experimentou daquilo que lhe disseram que era como Eu operava, dizendo que era Eu, e 
isto era Eu, mas quando você chegou lá isto não o satisfez. 
 
 Ouça o que o Espírito diz, para cada um e para todos que têm a medida que medi para você; a sua nova 
natureza perdura para cumprir tudo que separei para você. Eu enviaria o Espírito Santo, para poder dirigir e guiar você 
a toda verdade e estabelecê-lo naquilo à que seu coração foi criado, sem que isso fosse necessário? Aqueles que 
procuram paz e os que procuram um propósito de vida a ser cumprido têm sido desapontados muitas vezes por causa 
da religião – que é interpretado pelo homem. Venha para aonde Eu estou, diz o Senhor, estabeleça-se em Mim e com 
aqueles que ordenei para que mostrem quem Eu sou. 
 
 Você está procurando um propósito de vida, você está procurando contentamento, você está procurando paz – 
estas coisas são tão ordenadas na Minha vereda quanto a Cruz, às quais você está se direcionando, diz o Senhor. 
Portanto, se levante bem alto na Minha presença, seja corajoso e comece a receber, pois você está entrando em uma 
geração onde muitos sinais e maravilhas mostram a contagem regressiva da Minha volta, diz o Senhor. 
 
 
 Você pensa que você será desapontado, você não será, pois no seu coração, ele parece maior do que a sua visão 
ou do que você crê ser capaz de fazer. Oh, espere até que Eu opere em você, pois farei a transição do que está em você 
para o que está em Mim. Você verá que todas as coisas são possíveis. Você pensa que suas circunstâncias são algo para 
Mim? O monte nunca foi o problema, se você não duvidar em seu coração, você pode falar com este monte. Como 
pode o monte ser seu problema se você pode falar com ele? O problema não é o monte e sim, se você pode crer que 
ele já se foi ou não, não o monte. 
 
 Eu estou aqui com a Minha graça e posso lhe ajudar nesta vereda, diz o Senhor. A primeira coisa que você 
notará dentro de você é a habilidade de se levantar com mais coragem nos momentos em que no passado você era mais 
inseguro. Quando a liberdade genuína não é ensinada, que vem do que Eu dei, muitos andam por muitas direções 
erradas, sempre procurando aqueles que apontarão para as grandes vitórias, mas eles nunca as alcançam. 
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 Você não sabe que cada passo que você der pode ser dentro da vitória absoluta que Eu tenho para você? 
Portanto, venha a Mim, pois posso lhe dar o que nenhum homem pode, diz o Senhor.  
 
 Comentários – Se Ele está falando com você, fique de pé. Não há nenhum jeito deste lado do domínio do diabo que você vai deixar 
de receber isso. Não há nenhum jeito mesmo no domínio dele que você não receberá. Você vai receber. 
 
 Pai, você disse a eles, agora libere sua graça. Eles querem claridade nesta vereda; querem resultados da Sua posição. A SUA
posição que eles vão começar a projetar, baseando-se em Sua pala
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(Durante uma linha de oração por procuração de outros) 
 
 Comentários – Todos vocês podem orar por coisas para vocês mesmos. E não pense que Ele não está aqui com o dom da fé, pois 
Ele subsidiará você com a fé Dele para ativar os dons, curas e milagres. Então, se você está procurando por algo diretamente Dele, para ser 
curado ou qualquer outra coisa, o meu conselho é que você venha até a linha verde para se juntar nesta linha de procuração, Ele operará 
direto. Você quer uma resposta de oração? Então apresente isto para Ele agora e espere por aquela substância tangível da fé. Creio que o 
dom da fé tocará cada um de vocês nesta linha, em primeiro lugar, as pessoas da procuração e então, você que está crendo pelas circunstâncias 
para você mesmo ou cura em seu corpo, qualquer tipo de vitória, qualquer tipo! 
 Você se lembra do minuto eterno, do momento eterno? A eternidade é serva Dele.  Ele aproveita os momentos que você Lhe dá. 
Vamos lá, isto é para VOCÊ. Então, vamos lá, apresente isso a Ele. Você pode fazer isso com o seu coração ou com sua boca, Ele já 
sabe, mas você é que deve apresentar – é para um amado, é uma criança, os meus filhos perdidos. 
 
 Ouça o que o Espírito do Senhor diz: Prepare-se para a grande multidão dos dias que virão, pois quando 
ofereço estas coisas, faço para muito e faço para uma só pessoa. O que faço para uma pessoa farei para muitos. Então, 
prepare-se para este dia da colheita e receba de Mim. Receba de Mim agora, pois haverá muitos e será de tal forma que 
muitos, muitos, muitos conhecerão a Minha graça, não como aqueles das gerações de antes, mas eles verão a substância 
disto e saberão que Eu sou o Onisciente Senhor Deus nas Alturas e que Eu estou onde estou, e Eu estou com você. Eu 
sou o que cura você, sou sua Paz. Eu sou o estabelecimento dentro de tudo o que tenho chamado você para ser. 
Portanto, aprenda a ter comunhão Comigo, diz o Senhor, pois estes tipos de linhas e Eu ministrando às massas será a 
ordem do dia. Portanto, aprenda a receber de Mim, diz o Senhor. 
 
06 de Agosto de 2006 
 
 Mais do que suficiente, Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente. Oh, você sabe o que ele está 
dizendo? Depois que o seu problema sair cansar você... Ele quer que você saiba algo: Ele é MAIS do que suficiente, 
mais do que suficiente! 
 
 Comentários – Eu gosto disto. Ele é MAIS do que suficiente! 
 De fato, eleve seu coração e seja alegre e saiba que não há nada, nada que seja mais poderoso do que Eu e o resultado final será a 
Minha alegria e a Minha paz. Então saiba que este mundo não tem nada a oferecer e quando o “assunto” tiver terminado, Eu não sou a 
sua Paz? O que Eu disse a você? Seja forte e tenha bom ânimo, pois Eu venci o maligno. 
 
16 de Agosto de 2006  
 
 Você não vai ficar do jeito que você está. Tenho notícias do Céu para você: Você foi chamado desde antes da 
fundação do mundo. Você foi chamado no ventre de sua mãe e Eu tenho grandes coisas para você fazer em Meu 
Reino. Fique, fique, não fuja. Não deixe o inimigo dispersar você deste lugar. Não o deixe dispersar você desta 
mensagem. Fique, fique, deixe-Me terminar este trabalho em você e dirão sobre você o que disseram sobre os antigos: 
“Estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui”. Atos 17:6 
 
 Comentários – O mundo precisa ver Jesus não a religião. O mundo precisa ver que Jesus está vivo e é Aquele que é Senhor de 
todos. Para que isto aconteça precisamos ser um povo que vive por fé e não por pelo que vê. 
 
 
 
 
 


