Ao contrário do errôneo conceito popular,
Deus não espera que você resolva sozinho os
seus problemas nem que “se vire”!
Ele tem um interesse especial em você, com
quem quer falar direta e pessoalmente.
Responderá as suas perguntas, resolverá os
seus problemas, lhe dará sabedoria quando
você ficar confuso, o orientará quando
sentir-se perdido, o animará quando estiver
chateado, o usará para dar forças e incentivo
a outros e o amará de agora por toda a
eternidade!
Gostaria de saber como pode ouvi-lO falar
com você pessoalmente? Estas simples
orientações o ajudarão passo a passo e
descubra as maravilhas de Ouvir do Céu!
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Deus Ainda Fala!

V

ocê alguma vez já se perguntou se Deus ainda
fala com as pessoas hoje em dia? E se fala,
será que você também pode se comunicar
com Ele? Bem, acredite ou não, a resposta é sim e
este livro explica como.
Primeiramente, para poder compreender
como é possível nós, meros humanos, nos comunicarmos com o grande Deus e Criador do Universo, é importante entendermos o quanto Deus nos
ama.
Ele ama tanto a cada um de nós, que há muitos
anos mandou Seu filho Jesus à Terra para morrer
pelos nossos pecados e nos dar a dádiva da vida
eterna no Céu para aqueles que nEle crêem.
Em seu amor, Deus também nos deu a Bíblia,
pela qual nos diz como viver em amor, como amálO e a outros. A Palavra de Deus na Bíblia também
nós dá fé, consolo, encorajamento, força de Espírito e as instruções que precisamos na nossa vida
ocupada e freqüentemente estressante.
Mas não pára aí. Deus nos ama tanto que não
só quer falar conosco através da Sua Palavra escrita
5
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em tempos passados contida na Bíblia, mas também quer Se comunicar com cada um de nós pessoalmente, hoje! Ele sabe que temos perguntas,
dúvidas e dificuldades, e quer nos dar as respostas
que precisamos, as Palavras de fé e confiança que
nos ajudarão em tempos difíceis. Assim sendo,
criou uma porta, um canal entre Ele e cada um de
nós, para que através da oração possamos falar com
Ele e, em resposta, ouvir o que Ele tem a nos dizer.
Talvez se pergunte se Deus pode falar com você
embora não O conheça muito bem. Será que Ele
fala apenas com as pessoas perfeitas, ou com àqueles que, ao longo de anos, tiveram a oportunidade
de estudar as Palavras já registradas? De jeito nenhum! A Bíblia diz: “Da boca das crianças e dos que
mamam tu[Deus] suscitaste força”.1 A verdade é que
ninguém, por melhor que seja, é digno de se comunicar com Deus, mas Ele, por amor, fala com qualquer um que tiver um pouco de fé, como a fé de
uma criança.
Ele quer falar com você, lhe dar uma chance de
experimentar Sua infinita sabedoria e amor, ajudálo a crescer passo a passo e a conhecê-lO melhor e
compreendê-lO melhor. “Fale Comigo,” Ele diz, “e
Eu responderei. Perguntem-Me e Eu contarei a você
segredos fabulosos”.2
Como mencionado anteriormente, Deus fala
aos que crêem de várias maneiras diferentes. Quando o faz através da Bíblia (algo que ocorre com
muita freqüência), permite que, à medida que a pessoa lê um certo trecho, este lhe chame a atenção, e
mostra como se aplica à sua situação ou como
1
2

Salmo 8:2
Jeremias 33:3
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esclarece a dúvida que ela tinha. Às vezes também
fala através de conselheiros, pessoas tementes a
Deus, em sonhos e visões, ou por uma impressão
ou pressentimento no seu coração.
Neste livro, entretanto, falaremos sobre uma
forma muito pessoal e específica que Deus usa para
falar com Seus filhos: a profecia.
O que é profecia? Diferente de quando Deus
fala conosco através da Sua Palavra escrita ou de
um pressentimento em nosso coração, é quando
realmente ouvimos palavras específicas em nossa
mente que acreditamos Ele nos esteja falando, e
quando as expressamos, isso é profecia.
É possível estar escutando a voz de Deus nas
vezes em que não se fala ou se escreve o que se
recebe e não há nenhuma lei que diga não ser isso
também profecia. Todavia, como lerá mais adiante,
há algumas boas diretrizes que convém observarmos quando recebemos profecias, tais como comparar com a Bíblia as coisas que recebemos diretamente, assim como confirmar a mensagem recebida com outros crentes. Então, para mantermos a
coisa simples, quando neste livro nos referirmos à
profecia estaremos falando de profecia falada ou
registrada.
Quando a maioria das pessoas ouve as palavras “profeta” ou “profecia”, imediatamente pensa
em pessoas que predizem o futuro. Bem, muitos
dos profetas de Deus nos tempos bíblicos previram acontecimentos futuros, mas este não é o único tipo de profeta que existe, nem todas as “profecias” estão relacionadas com o futuro. Uma das definições do dicionário para profecia é “mensagem divinamente inspirada”. Profetizar é, portanto, o ato
de receber mensagens de Deus, independentemen-
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te de se referirem ao passado, ao presente ou ao
futuro.
Há muitas maneiras através das quais o dom
de profecia pode beneficiar você pessoalmente.
Através dele, Deus pode lhe dar respostas bem específicas para os problemas que encontra na vida,
palavras de consolo quando está doente ou desanimado, pode lhe mostrar como compartilhar a sua
fé com outros, assim como lhe dar instruções precisas sobre como ajudar pessoas necessitadas. Ele
quer que você seja capaz de ouvir o que Ele tem a
dizer hoje, tanto para a sua própria felicidade quanto
para melhor demonstrar aos outros a sua fé em
Deus.
Você pode escutar os Céus! Coloque Deus à
prova e veja se Ele não lhe abrirá a janela do Céu e
derramará tantas bênçãos — os tesouros da Suas
Palavras para você pessoalmente — que não terá
onde conter todas!1

1

Cf. Malaquias 3:10.

Deus é como uma estação transmissora, transmitindo todo o tempo. Assim como as ondas de rádio
invisíveis que estão à sua volta neste exato momento,
o Espírito de Deus está sempre presente, esperando
que faça o contato.
Como ocorre com um pequeno radio transistorizado, você foi projetado pelo seu Criador para receber
sinais. O poder de Deus está sempre ativo, a mensagem está sempre presente, mas para recebê-la tem
que se ligar e sintonizar na Sua freqüência!
Comparado à enorme potência e à complexidade
das operações de uma estação transmissora, você, o
operador do receptor, não precisa ter tanta potência e
só precisa realizar procedimentos bem simples.
A oração é a mão da fé que aciona a chave e aciona a sua fraca potência. Após isso, a mão da esperança sintoniza com expectativa, buscando a freqüência na qual Deus está operando e, de repente, a Sua
grande estação transmissora irrompe com volume e
potência tremendos e positivos, fazendo com que as
mensagens cheguem a você em alto e bom som!
—D.B.B.

¹
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente!” (Hebreus 13:8). Assim como falou aos homens de antigamente, Seus profetas do passado, Ele
fala também a nós hoje. Ele ainda está vivo, graças a
Deus!
—D.B.B.
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U

ma vez que esteja aberto à idéia de que Deus
pode falar com você, o que acontece a seguir? Bem, a primeira coisa a fazer é aprender as regras básicas.

1. Tenha um relacionamento
pessoal com Jesus Cristo.
Se já recebeu Jesus como Salvador, então preencheu o primeiro e mais importante requisito.
Quando abriu seu coração para Jesus, começou um
relacionamento íntimo com Ele não só como seu
Salvador, mas como um Amigo, Mestre e Conselheiro.
Se ainda não recebeu Jesus, pode recebê-lO
agora. Basta fazer esta simples oração:
Querido Jesus, acredito que é o filho de Deus e
que morreu por mim. Preciso do Seu amor para me
limpar de meus erros e faltas. Abro a porta do meu
coração e peço que, por favor, entre na minha vida e
me dê a vida eterna. Amém.

10
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2. Esteja cheio do Espírito Santo.
Um pouco antes de ser crucificado Jesus disse
a Seus discípulos que depois de partir mandaria o
Espírito Santo, o Espírito de Verdade, para ensinálos todas as coisas e guiá-los em toda verdade.1
Todos que aceitam Jesus como Salvador recebem uma dose do Espírito Santo, mas ser enchido
com o Espírito Santo ao ponto de transbordar — o
que a Bíblia chama de “batismo” do Espírito Santo
— normalmente é uma experiência diferente que
acontece mais tarde.
Se ainda não está cheio com o Espírito Santo,
pode recebê-lo tal como a salvação, simplesmente
orando e pedindo a Deus. “Se vós … sabeis dar boas
dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai
celestial o Espírito Santo àqueles que Lho pedirem!” 2
[Para mais informações sobre o que é a salvação (receber Jesus como seu Salvador) e receber o
Espírito Santo, bem como a mudança que isso pode
causar na sua vida para sempre, não deixe de ler
“Dons de Deus!”, nesta série.]

3. Ore pelo dom.
Quando alguém recebe o Espírito Santo, muitas vezes recebe o dom de profecia (a capacidade
de ouvir diretamente as Palavras de Deus), ou algum outro dom ou dons do Espírito, como falar em
línguas ou cura, mesmo que não note ou entenda.3
O Espirito Santo nos dá o dom de profecia, e,
às vezes, o recebemos automaticamente quando
1

João 16:7,13–14
Lucas 11:13
3
Cf. a relação em 1 Coríntios 12.
2
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oramos para receber o Espírito Santo. Mas quando
isso não acontece, precisamos pedi-lo especificamente.
De modo que se você não recebeu o dom de
profecia quando orou para receber o Espírito Santo, ou não tem certeza, deveria então orar e pedir
ao Senhor especificamente. Jesus promete que
“Tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis
e tê-lo-eis”.1 Ele está mais que disposto a dar qualquer dom do Espírito que você pedir, inclusive o
dom de ouvir diretamente a Sua voz.

4. Converse com Jesus.
Oração não é tão complicado e formal como as
pessoas imaginam. Não é para ser um ritual religioso, mas sim um relacionamento vivo. Jesus quer
falar com você de uma forma aberta e livre, da mesma maneira que um companheiro ou um amigo do
peito faria, mas é uma rua de mão dupla. No início
talvez se sinta um pouco acanhado, se não estiver
acostumado a falar com Ele pessoalmente, mas fica
mais fácil uma vez que começa a fazê-lo regulamente.
Pode ser que tenha dificuldades para orar porque acha que o que tem a dizer a Jesus não Lhe é
aceitável, ou que Ele não entenderia, mas lembrese que a Bíblia diz que quando Jesus esteve na Terra, foi tentado, ou seja, provado, em tudo, nas mesmas coisas nas quais somos2. Então, pode ter certeza de que Ele já ouviu e viu de tudo, e que o entende
e ama mais do qualquer um. Ele quer que você Lhe
conte seus pensamentos mais profundos e seus
1
2

Marcos 11:24
Hebreus 4:15
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mais íntimos sentimentos, assim como seus sonhos
e desejos secretos.

5. Jesus ou Deus?
Algo que talvez se pergunte é se, ao orarmos
ou tentarmos ouvir do Céu, devemos orar a Deus, a
Jesus ou a ambos? Faz alguma diferença?
Na Bíblia, Jesus disse: “Eu e meu Pai somos
Um,”1 mas ao mesmo tempo são Pai e Filho. Isto é
um dos mistérios do Espírito que não podemos
entender com nossas mentes carnais. Mas já que
são um em Espírito, pode falar com qualquer um, e
suas orações com certeza serão ouvidas e atendidas.
Já que Jesus veio à Terra e viveu como um de
nós, num certo sentido está mais próximo de nós e
nos entende melhor por haver vivido aqui como um
ser humano.
Referindo-se a Jesus, a Bíblia nos diz que “não
temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-Se das nossas fraquezas, porém um que,
como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado”.2
Ele já passou pelo que você passa.
A Bíblia descreve Jesus como nosso intercessor
perante Deus: “[Jesus] Pode também salvar perfeitamente, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo
sempre para interceder por eles”.3 Isto significa que
você pode falar com Deus, em nome de Jesus, ou
diretamente com Jesus. Também pode ouvir de
ambos em profecia, apesar da experiência indicar
ser mais comum aqueles que tem o dom de profecia ouvirem de Jesus do que de Deus o Pai.
1

João 10:30
Hebreus 4:15
3
Hebreus 7:25
2
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6. Leia a Palavra de Deus
Para poder aplicar corretamente as palavras
que Jesus lhe fala pessoalmente em profecia, precisa de um certo entendimento das Palavras de Deus
já registradas. A Bíblia é o nosso alicerce.1

7. Tenha fé
Esta regra pode parecer um pouco mais abstrata e mais difícil do que as outras, mas não é tão
difícil assim.
O que é fé? A Bíblia ensina que é a certeza de
que algo que queremos, vai acontecer. É a confiança de que o que desejamos nos está esperando,
mesmo que não possamos ver de imediato.2 Ter fé
é acreditar em Deus e no Seu poder, mesmo que
não possa vê-lO literalmente, apesar disso ser possível através da Sua manifestação na sua vida e na
dos
outros.
Como obter fé? É simples: A fé se adquire
através da leitura da Palavra de Deus.3 Ler sobre
todas a vezes em que Deus falou aos Seus filhos no
passado, assim como passar a conhecer as Suas
muitas promessas de que falaria diretamente a
você, fortalecerá a sua fé de que pode ouvir do Céu.
Na verdade, fortalecerá a sua fé para qualquer coisa
que Deus quer que faça.

1

Para saber mais sobre a Palavra de Deus e oração, procedimentos,
seu poder e efeitos, e como aplicá-la à sua vida, leia “A Palavra de
Deus a Seu Alcance” e “O Poder da Oração”, desta série, que podem
lhe ser uma grande ajuda.
2
Cf. Hebreus 11:1.
3
Romanos 10:17
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8. Peça!
Isto pode parecer bastante óbvio, mas para
poder receber algo em profecia do Senhor, você tem
que, primeiro, Lhe pedir para falar com você. Uma
vez que tenha a fé de que Ele pode falar com você,
pode então pedir sabendo que receberá uma resposta. Ele prometeu, “Fale Comigo e Eu responderei. Pergunte-Me e Eu contarei a você segredos fabulosos”.1 Então fale com Ele e receba o que Ele tem
a dizer!

9. Seja humilde
A sua conduta — atitude de coração e mente,
ou motivação — ajuda a determinar a clareza com
que poderá ouvir do Céu.
Um dos pré-requisitos que o Senhor estabelece para poder receber Suas Palavras é que se apresente a Ele em humildade. Você precisa entender
que é fraco em si mesmo, que não sabe as respostas e, por conseguinte, precisa dEle. A Bíblia diz:
“Temos este tesouro em vasos de barro” — humildes potes de barro — “para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós”.2 Tem que estar disposto a admitir que não sabe muita coisa, e que é
apenas um vaso vazio esperando para ser enchido.
E depois dEle falar tem de se lembrar de Lhe dar
todo o crédito e toda a glória. É o poder e dom de
Deus, e não seu.

1
2

Jeremias 33:3
2 Coríntios 4:7
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10. Peça a Deus para superar ou dominar
seus próprios desejos e pensamentos
enquanto O escuta
Para receber as mensagens de Deus, é preciso
estar receptivo, com a mente e o coração abertos,
preparado para aceitar seja o que for, ainda que não
seja o que estava esperando, ou algo do seu agrado,
ou que não entenda completamente.
Se estiver pedindo uma solução para um problema, mas já tem uma opinião formada, ou sabe o
que quer, Deus ainda assim pode transmitir a mensagem dEle de uma maneira clara, se você estiver
disposto a colocar seus desejos de lado para poder
ouvir o que Ele tem a dizer. É natural ter opiniões e
desejos, mas é preciso pedir ao Senhor para
bloqueá-los naquele momento, e limpar sua mente de quaisquer outras idéias, para que possa receber a opinião dEle e descobrir o Ele quer.
Feito isso, pode ter a fé de que o que receber é
proveniente dEle. Se for de acordo com a sua idéia
anterior, você ficará encorajado por ver que estava
no caminho certo, e pode continuar com a bênção
de Deus. Se for diferente, logo descobrirá que a sabedoria dEle no assunto é muito superior à sua. Talvez a sua idéia tenha sido boa, mas a dEle provará
ser melhor.

Ore pelo dom de profecia! Tanto no Antigo como no
Novo Testamento, Deus sempre falou com os Seus
filhos para orientá-los, guiá-los, consolá-los, encorajálos e corrigi-los. Você, também, pode ouvi-lO todos os
dias! O Apóstolo Paulo disse, “Eu gostaria que todos
vós profetizásseis” (1 Coríntios 14:5).
—D.B.B.

¹
“Desperta o dom de Deus que existe em ti “ (2 Timóteo 1:6). “Não desprezes o dom que há em ti” (1
Timóteo 4:14). Você tem que exercitar o seu dom,
tem de usá-lo. Como qualquer exercício, requer esforço da sua parte e custa algo, mas vale a pena!
—D.B.B.

¹
Distinguimos entre o que é verdadeiro e falso pelos
padrões da Palavra de Deus. A Palavra [escrita] é o
nosso alicerce, nosso guia, nossa norma e padrão que
usamos para medir todas as coisas, inclusive as palavras de Deus que nos são dadas hoje [através de profecia]. É o Departamento de Pesos e Medidas pelo qual
pesamos e medimos toda verdade e todo erro.
—D.B.B.
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Como Começar

C

omo acontece com qualquer coisa, começar
nem sempre é fácil, e a parte mais difícil para
algumas pessoas é aprender a se soltar. Você
tem que estar disposto a abrir mão de qualquer idéia
anterior e abrir seu coração e mente aos pensamentos de Deus e às maneiras de Seu Espírito que sejam diferentes das suas.
Ouvir do Senhor requer colocar sua lógica e
pensamentos de lado. O primeiro passo é acreditar
na existência do plano espiritual, e que Alguém de
lá quer Se comunicar com você.
A segunda é estar disposto a colocar de lado
sua lógica e o que ela lhe diz e, às vezes, o que o
“bom senso” tem a dizer, em prol do que Deus quer
lhe dizer.
Você agora está pronto para começar para valer! A primeira coisa é encontrar um lugar quieto e
passar alguns minutos falando com o Senhor. DigaLhe o que sente e como Ele é importante para você.
Agradeça-Lhe pelo Seu amor, por todas as boas
coisas que tem feito na sua vida e conte suas bênçãos.
18
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Deus adora quando você O louva. “Entrai pelas portas dEle com louvor, e em Seus átrios com
hinos; louvai-O e bendizei o Seu nome”.1
Se tiver uma pergunta específica que queira
fazer a Jesus, faça. Orações especificas recebem respostas especificas. Ou talvez não tenha nada em
mente, mas esteja curioso para descobrir o Ele tem
a dizer. Seja como for, se disse porque quer ouvi-lO,
fique quieto e focalize sua mente no Senhor. Fechar
os olhos ajuda-o a se desligar das coisas que o cercam e que podem distraí-lo. Agora faça o melhor
para se concentrar e escutar com seu espírito.
Ficar quieto e esperar é uma manifestação da
sua fé, pois demostra que acredita que seu Criador
o ama e lhe responderá. É durante este tempo quieto, enquanto espera perante o Senhor em reverência, silêncio, humildade e paciência, que Ele pode
falar com você.
Às vezes Deus pode falar trazendo à sua memória um versículo ou passagem bíblica que você
tenha lido ou memorizado antes. Esse versículo,
quando aplicado à sua situação ou à decisão que
tem que tomar, pode ser a resposta simples e clara
que busca.
Outras vezes, o Senhor pode dar uma mensagem inédita — palavras que Ele nunca falou a nenhuma outra pessoa da mesma forma.
A forma de expressão da mensagem pode parecer meio formal, ou pode ser na simples linguagem do cotidiano. O Senhor pode expressar-Se da
forma que preferir em qualquer assunto, mas normalmente nos fala da forma que vai ser mais fácil
recebermos e assimilarmos.

1

Salmo 100:4
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Então receba qualquer coisa que vier a seu coração, mente, ouvidos, ou olhos e aceite como a
mensagem de Deus para você.
É mais ou menos como fazer tradução simultânea. Você “escuta” uma frase ou sentença de cada
vez e, à medida que escrever ou gravar a primeira
parte, o Senhor lhe dará mais.
Cada vez que expressar algo que Ele tenha lhe
falado, estará mostrando que acredita que aquela
mensagem provém do Senhor. É uma demonstração da sua fé e isso agrada a Deus.
É fácil descartar essa pequena voz interior que
ouve achando que são seus próprios pensamentos, especialmente quando está começando a ouvir o Senhor, mas é importante aceitar que é Ele falando com você. Quando pedir sinceramente ao
Senhor para falar, Ele falará, e quando isso acontecer, tem que aceitar que o que diz é proveniente dEle.
“Pedi e recebereis”.1 Deus enche os espiritualmente famintos, de bens.2 É aí que a fé se torna importante, porque o ajuda a crer nas promessas de Deus
que, quando O buscar, receberá uma resposta.
Tente não pensar, analisar, examinar nem julgar a mensagem enquanto ela vem, apenas aceite e
agradeça a Deus.
Pode sentir várias emoções enquanto recebe a
mensagem do Senhor. Algumas pessoas sentem um
entusiasmo e euforia repentinos, ao passo que outras ficam nervosas, começam a chorar ou outras
caem na gargalhada, mas muitas não sentem nada
especial. Algumas pessoas às vezes sentem algo e
outras vezes não. Ter emoções ou não, não determi-

1
2

Mateus 7:7
Cf. Lucas 1:53.
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na a idoneidade da mensagem, pois “andamos por
fé e não por vista” — e definitivamente não por sentimentos!1
Não espere receber necessariamente uma longa e eloqüente mensagem de Deus na primeira vez
que ficar quieto e pedir que Ele fale, apesar de que
pode acontecer. Normalmente com o tempo e a
experiência, à medida que exercita seu dom de profecia, a mensagem que recebe do Senhor é mais
detalhada e completa. Então continue praticando.
Não desista!
Não fique desencorajado se começar com um
dom de profecia “bebê” e receber apenas uma frase ou duas, ou um versículo da Bíblia, quando estava esperando algo mais longo. Não deixe que isso o
detenha! Encoraje-se com o fato de haver recebido
algo. À medida que continuar tentando, provavelmente receberá mais. A prática leva à perfeição!
Lembre-se também que uma mensagem do Céu
não precisa ser comprida para ser boa.
Às vezes o Senhor pode lhe dar a resposta que
precisa com apenas uma frase. É claro que é bom
esperar para ver se Ele tem algo mais a dizer antes
de ir aos seus outros afazeres, mas se achar que Ele
terminou de falar, agradeça-Lhe e confie que aquelas palavras têm a resposta que está buscando.
É possível que enquanto orava estava distraído demais com outros pensamentos para sequer
ouvir alguma coisa. Se isso aconteceu, não se preocupe. Às vezes é difícil se concentrar, e o Senhor
compreende nossas debilidades e fraquezas humanas. Por se tratar de algo novo para você, o simples
fato de estar tentando é um sinal de progresso. Con-

1

2 Coríntios 5:7
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tinue firme!
Tente parar alguns minutos cada dia para orar
e louvar ao Senhor. Em seguida, faça a sua “pergunta do dia” e pare por alguns minutos para ouvir a
voz de Deus. À medida que se habituar a exercitar
seu dom, ficará cada vez mais fácil receber as Palavras de Deus.
Se continuar a fortalecer sua fé lendo a Palavra
de Deus escrita, e se continuar a verdadeiramente
desejar os dons de Seu Espírito, Ele não lhe falhará.
Deus prometeu falar com você e não o desapontará conquanto você esteja fazendo a sua parte.

É fácil receber uma mensagem de Deus: basta ter
fé. Quando perguntar algo ao Senhor, espere uma resposta e aceite a primeira coisa que vier. Se realmente
acreditar e pedir ao Senhor, se quiser ouvir ou ver, não
ficará decepcionado. Aquilo que ver ou ouvir com os
olhos ou ouvidos do seu espírito vem do Senhor. Apenas abra seu coração e deixe a luz do sol entrar! “Este
é o problema, Senhor! O que vamos fazer?” Se estiver
desesperado e Lhe perguntar Ele responderá.
—DBB.

¹
Fechar os olhos o ajuda a ver no Espírito, assim
como a se desligar das coisas e pessoas ao seu redor
e a relaxar, para que nada o distraia.
—DBB.

¹
Deus é um Deus vivo. Ele ainda fala, ama e comunica-Se com Seus filhos. Você pode ouvir Deus falar
todos os dias, e cada dia deveria ser uma experiência
nova, escutar alguma novidade que Deus tenha a dizer.
—DBB.

¹
É importante ser especifico com o Senhor quando
pedir orientação, e deveria esperar respostas especificas. Fazer pedidos específicos é um sinal da sua fé,
pois mostra que realmente espera uma resposta específica, senão estaria sendo vago.
—DBB.

Um bebê é uma ilustração muito boa de fé e de
ouvir o Senhor. Quando ele chora querendo a mãe ninguém pensa em negar-lhe o pedido. Aquele bebezinho
tem mais fé do que nós às vezes, porque quando chora, espera que alguém o ouça. Ele sabe — Deus pôs
nele esse conhecimento — que se chorar, será atendido. Ele conta com uma resposta e a consegue!
Depois que o peito está na boca do bebê, ele automaticamente começa a mamar. Quando você pede a
Deus por algo, Ele o coloca na sua boca, mas se não
começar a sugar, nunca conseguirá nada. Você tem
que ter a fé para sugar. Muitas vezes a criança tem
que sugar por alguns minutos antes do leite começar a
sair. Sugar é como um ato de fé.
O que traz o leite para fora do seio? Ao mamar, o
bebê deliberadamente cria na boca um vácuo e isso
extrai o leite. Você tem de criar um vácuo dentro do
seu coração: “Senhor, aqui está um espaço vazio: encha-o!”
E você sabe o que na verdade preenche esse vácuo? Não é o bebê, pois ele apenas cria o vácuo ao
reduzir a pressão no interior da boca, e isso faz com
que o leite flua do seio da mãe para a sua boca.
Ao orar, você cria um vácuo. Há um espaço que
precisa ser enchido quando você busca a ajuda de
Deus. Você cria o vácuo e é a pressão do Senhor que o
enche. Na verdade, a força vem de fora e não de dentro. Tudo o que você fez foi criar o vácuo, mas esse
vácuo extraiu o poder.
—DBB.
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A

lgumas pessoas dizem, “Hoje em dia não há
uso prático para a profecia”. Ainda bem que
estão erradas! Mas, infelizmente, essa falta
de fé faz com que percam tesouros espirituais que
Deus gostaria de lhes dar se apenas acreditassem.
Isso, porém, não significa que você também precisa
ficar de fora. Tudo que Ele requer é que peça com
fé. “Pedi e recebereis, para que vosso gozo seja
completo”.1
As aplicações práticas para a profecia são inúmeras. O Senhor pode atender qualquer necessidade, responder a qualquer pergunta, dar a solução para qualquer problema, desfazer qualquer
confusão e resolver qualquer conflito. Você precisa
apenas Lhe dar uma chance. Se sinceramente tentar fazer o que Ele lhe diz e seguir o Seu conselho,
pode ter certeza de que vai funcionar. Você nunca
se arrependerá por Lhe ter dado ouvidos.
Admito que talvez não veja resultados perfeitos imediatamente, e às vezes nunca saberá exatamente como certas situações foram ajudadas por
1

João 16:24
25
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você ter ouvido o Senhor. Entretanto, se O deixar
guiar a sua vida, não errará. Pode confiar que o Senhor manterá a Sua Palavra. Ele dará o que você
precisa e aquilo que Ele sabe que o beneficiará mais
a longo prazo.
O Senhor quer que O incluamos em cada aspecto da nossa vida, e que O deixemos nos ajudar a
fazer as escolhas e tomar decisões, tanto as pequenas como as grandes. Considere este exemplo:
Vera e Beto são casados. Vera está visitando
seus tios numa cidade a algumas horas de viagem
onde ela e Beto vivem. É sexta-feira, e já faz uma
semana que ela esta lá.
Ela liga para Beto para ver como estão as coisas em casa, e ele lhe assegura que tudo está ótimo.
Vera menciona que sua tia a convidou para ficar
mais dois dias, e Beto diz que ele e as crianças podem se virar por mais dois dias sem nenhum problema. Vera desliga, mas, antes de tomar a decisão
final e dizer à sua tia que vai ficar por mais tempo,
vai ao quarto e pede a Jesus que confirme este plano.
Com uma voz gentil, o Senhor diz a Vera: “Seria
melhor se voltasse para casa. Apesar de parecer
que Beto e as crianças estão bem, e de ele haver
dito que podem se virar por mais alguns dias, vão
precisar de você no final de semana”.
Faz pouco tempo que Vera criou o hábito de
pedir o conselho do Senhor no tocante às decisões
pessoais, por isso está um pouco insegura. Então
pede ao Senhor mais orientação, e Ele a faz lembrar
de um versículo: “Reconhece-O em todos os teus
caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas”.1 Já que

1

Provérbios 3:6
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isso é exatamente o que acabou de fazer quando
perguntava sobre os seus planos, estas palavras lhe
dão fé de que a primeira resposta que recebeu sobre voltar para casa era definitivamente a voz de
Deus.
Desta forma, termina a visita conforme o plano original e volta para casa naquela noite.
O sábado começa como de costume. Beto corta a grama e Vera faz uma pequena limpeza na casa
enquanto as crianças brincam. Ela ainda está pensando se talvez não foi um erro voltar para casa sendo que, aparentemente, Beto e as crianças teriam
sobrevivido o final de semana sem ela. Lembra-se
então que a decisão de voltar foi baseada no que
Deus estava guiando, e continua com suas tarefas.
Depois do almoço o telefone toca. É o chefe de
Beto, dizendo que uma situação de crise requer sua
imediata atenção, e cinco minutos após a ligação,
Beto despede-se de Vera e das crianças com um
beijo e sai apressado.
Então ficou claro: se Vera tivesse ficado com os
tios, na outra cidade, Beto estaria encrencado. Todos os vizinhos tinham saído, e não haveria ninguém para cuidar das crianças.
Vera agradeceu a Deus por Sua orientação
amorosa e sábia. Ele não havia dito que ia acontecer uma emergência, mas mostrou o que seria melhor dentre duas escolhas aparentemente semelhantes.
A orientação divina pode fazer uma diferença
em praticamente qualquer situação — de maior ou
de menor importância — com que você venha a se
deparar. Sem o Senhor, talvez você acerte alguma,
ou a maioria das vezes, mas Ele pode acertar todas
as vezes. A profecia será uma ferramenta valiosa
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quando se encontra com grandes dúvidas ou problemas complexos, mas descobrirá que Ele também
pode ajudá-lo em questões aparentemente menos
importantes.
O Senhor está sempre por perto, e feliz em ajudar, então por que não se beneficiar de Suas palavras de sabedoria — a melhor “ajuda profissional”
disponível nos dias de hoje?
Talvez seus negócios não vão bem e você não
sabe qual é o próximo passo a tomar. Talvez esteja
tendo problemas no relacionamento com seu patrão ou com os empregados. Talvez esteja tendo
problemas conjugais ou em outros relacionamentos afetivos. Talvez esteja bem no trabalho e relacionamentos pessoais, mas não vê o rumo que sua
vida está tomando ou quais deveriam ser suas metas e prioridades.
Se tem filhos, haverá sempre muitas coisas que
não entende e sobre as quais precisa de uma certa
“percepção”! Um de seus filhos pode estar demorando para aprender a ler, o outro tem tido problema com enurese, enquanto que o outro tem dificuldade em fazer amigos. Talvez o mais velho acaba de entrar na adolescência e, de repente, vocês
dois não conseguem mais se comunicar como antes.
Há muitos livros que podem ser de alguma ajuda nessas mini-crises, e pode sempre recorrer a pais
mais experientes, professores, e conselheiros em
busca de orientação, mas por que não perguntar
Àquele que criou seu filho e o conhece melhor do
que ninguém?
Talvez esteja saindo em uma viagem de negócios e hajam várias alternativas de como organizar
seu itinerário. Talvez esteja planejando transferir-

29

APLICAÇÕES PRÁTICAS

se para outra cidade, ou mudar de ramo. Talvez não
tenha certeza de quando seria a melhor época para
tirar férias ou aonde ir.
Se alguma dessas situações ou outras do gênero lhe acontecer, aproveite essa oportunidade e
conecte-se à sabedoria do seu Deus onividente,
onisciente e onipotente. Ele sabe o que vem pela
frente, o que será melhor para você, e aquilo que o
fará mais feliz. Ele também pode protegê-lo de acidentes e de outros perigos, afastando-o deles, se
discutir com Ele os seus planos de antemão e seguir as Suas instruções.
Talvez no princípio pareça meio estranho, incluir o Senhor na sua vida cotidiana, com todas as
alegrias, tristezas, dificuldades e escolhas difíceis,
mas esse é exatamente o lugar dEle, e é aí que Ele
quer estar! Não demorará e estará se perguntando
como é que conseguia tomar decisões sem Ele.

Um dos princípios mais importantes para se chegar
a uma decisão é: não comece a falar, ore! Oração não
é simplesmente falar a sua parte, mas é deixar que
Deus fale a dEle também e esperar até que Ele responda! E, se fizer isso, Ele lhe dirá o que fazer. Pare para
escutar o que Deus tem a dizer, e Ele parará para resolver o problema.
—DBB.

¹
Noé [na Bíblia] deve ter passado muito tempo ouvindo o Senhor, ou não poderia ter recebido todas aquelas instruções de como construir a arca! Lembre-se
que ele nunca tinha visto um barco daquele tamanho
antes. Deus provavelmente lhe deu as especificações
exatas para cada centímetro da arca.
—DBB.

¹
O Senhor tem uma razão para lhe dar o dom de
profecia e espera que o use para obter a Sua orientação quando a resposta para sua pergunta ou seu problema específico não está na Palavra. Então, você precisa estar disposto a fazer as coisas do jeito dEle, porque só Ele sabe o que fazer.
Não é algo penoso Lhe pedir soluções e orientação,
pelo contrário, é maravilhoso, libertador, muda a vida,
é surpreendente e espantoso. Ele fala conosco direta e
pessoalmente, responde às nossas perguntas e nos
dá os Seus conselhos, encorajamento e consolo, revelando-nos os segredos de corações e situações. Escute-O hoje e ficará muito feliz... e Ele também!
—Maria David

Jesus pode lhe dar instruções específicas para qualquer situação que surgir. Ele sabe pelo que você está
passando e quer lhe dar aquilo que precisa: respostas
às suas perguntas, orientação quando você não souber o que fazer, consolo quando sentir que não agüenta mais, coragem quando tiver medo de testificar do
Seu amor. Deus pode lhe dar soluções para conflitos
que parecem não ter solução, o encorajamento que
precisa para realizar a vontade de Deus quando estiver se debatendo com uma decisão difícil, ou a força
sobrenatural que só vem quando nos apoiamos nEle.
Tudo isso e mais está ao seu dispor, se apenas apresentar a Jesus os seus problemas, provações, necessidades e dúvidas!
—Maria David
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Q

uando compra uma nova ferramenta elétrica ou um eletrodoméstico, estes normalmente vêm com um manual de instruções e
segurança. À primeira vista, o seu novo equipamento pode parecer relativamente fácil de usar, mas depois de ler todas as instruções, pode descobrir alguns recursos sobre os quais não estava ciente. A
documentação lhe dá algumas dicas sobre a manutenção que permitirá que a sua ferramenta ou
eletrodoméstico funcione nas suas melhores condições de operação, e relaciona algumas medidas
de segurança que talvez não lhe houvessem ocorrido.
Receber o dom de profecia é como receber
uma nova ferramenta elétrica espiritual. Há algumas coisas que deveria saber antes de começar a
usá-la.

Escolher o lugar e a hora
Para receber o que o Senhor tem a lhe dizer,
primeiro tem que escolher um lugar quieto, o mais
livre possível de distrações. É possível ouvir o Se32
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nhor com barulhos externos como crianças fazendo bagunça, outras pessoas falando alto em um
quarto próximo, ou com o ruído do trânsito ou de
obras na rua, mas é mais difícil concentrar-se.
No corre-corre de um dia ocupado, é difícil encontrar um momento de paz e sossego, e depois
que começamos o dia, pode ser ainda mais difícil
parar para passar um momento assim tranqüilo,
sem mencionar a dificuldade de se encontrar um
lugar quieto. É claro que a melhor hora para descobrir o que fazer no dia é antes dele começar.
Estas são três boas razões para passar tempo
com o Senhor logo de manhã. Talvez não dê para
fazer sempre, e mesmo quando fizer podem surgir
outras coisas mais tarde que exigirão que você pare
e receba a nova perspectiva de Deus, mas esta seria
a melhor alternativa.

Fique confortável
Não é preciso ter o corpo numa posição definida para orar e ouvir o Senhor. A melhor posição é a
que lhe permitir uma maior concentração para poder receber as palavras de Deus. Ajuda se não estiver sentindo calor, frio, se não tiver fome, sede ou
cansaço, pois essas circunstâncias podem distraílo, de modo que devem ser eliminadas se possível.
Entretanto, não podemos sempre esperar até
as circunstâncias estarem perfeitas para ouvirmos
o Senhor. Se esperarmos até estar tudo certinho,
talvez jamais aconteça. Então, se precisa de uma
resposta imediatamente, pare onde estiver e pergunte a Ele. Independentemente do que esteja acontecendo, você ainda assim pode obter uma resposta se fizer um esforço.

DEUS AINDA FALA

34

Desobstrua o seu pensamento
Quer esteja começando o dia ou parando durante o dia para ouvir o Senhor, vai ter que se desligar das coisas ao seu redor. Às vezes é difícil deixar
de pensar no seu trabalho ou em outras coisas, mas
é importante pedir ao Senhor que o ajude com isso.
Muitas vezes ajuda se passar um tempinho —
basta alguns minutos — lendo a Palavra antes de
começar a orar. Tenha sempre à mão uma Bíblia e
outros textos devocionais. Outras vezes também
ajuda cantar uma canção ou duas de louvor ao Senhor. Se não puder ou não achar conveniente cantar em voz alta, cante em silêncio, no seu coração.
“Entrai pelas portas com louvor, e em Seus átrios
com hinos”.1
Louvor, oração, a Palavra e música são coisas
que podem ajudar a desobstruir o seu pensamento, acalmar o seu espírito e ajudá-lo a concentrar
sua atenção no Senhor. Veja o que funciona melhor
com você.

Mantenha um registro
Quando o Senhor falar com você, tente gravar
as mensagens de alguma maneira. Se tiver um gravador, pode repetir frase por frase à medida que
recebê-las. Ou se tiver uma visão pode descrevê-la
da forma mais detalhada possível, e gravá-la. Se
preferir, pode digitar a mensagem enquanto a recebe. Se optar por escrever as mensagens que recebe, talvez seja bom ter um caderno só para isso.
Lembre-se de escrever a pergunta que fizer ao Senhor e que originou as respostas.
Gravar as perguntas e as mensagens torna
possível recapitulá-las depois. Muitas vezes as pes1

Salmo 100:4
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soas que escutam a Deus não se lembram direito
da mensagem mais tarde, principalmente se for
longa ou detalhada. E mesmo que lembrem da essência do que o Senhor disse, não conseguem se
lembrar exatamente como Ele Se expressou. Se você
estiver gravando, o Espírito de Deus desvia a sua
consciência e coloca as palavras na sua boca, ou
conduz a sua mão se estiver escrevendo ou
digitando. Então às vezes, só se você registrar o que
foi dito é que poderá saber qual foi a resposta.

Não Analise
Depois que o Senhor começa a falar, é natural
começar a pensar sobre o que Ele está falando, pois
afinal foi por isso que Lhe pediu para falar — para
descobrir o que Ele tem a dizer. Entretanto, se começar a ponderar ou analisar a mensagem antes
que Ele termine, ficará mais difícil receber mais. Os
seus pensamentos podem abafar a voz do Senhor
e, se perder uma parte mínima que seja do que o
Senhor tem a dizer, pode perder algo muito importante ou especial!
Gravar a mensagem enquanto a recebe ajuda
a relaxar e a simplesmente deixá-la fluir, porque
sabe que terá tudo registrado quando terminar.
Depois de receber a mensagem completa, é preciso refletir no que o Senhor disse. Escute de novo ou
leia o que recebeu.
É também importante pedir ao Senhor que o
ajude a interpretar ou entender da maneira certa o
que Ele falou. Às vezes as coisas não acontecem da
forma que achamos que o Senhor disse que aconteceriam, simplesmente porque não entendemos o
que Ele falou. Achamos que Ele disse algo quando
na verdade a mensagem tinha outro significado.
Por exemplo, o Senhor está dizendo que você
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deveria fazer uma certa coisa ou apenas dizendo
que lhe permitiria isso caso você quisesse? Existe
também a possibilidade de Ele estar dizendo que o
curso de ação a ser tomado depende das suas convicções pessoais. O que você acha que é certo ou o
melhor? Ou será que Ele está dizendo claramente
que é algo que você precisa fazer para evitar problemas ou danos?
Cada palavra conta; ou seja, a forma como o
Senhor Se expressa e como dispõe as palavras. Se
você não estudá-las atentamente e pedir ao Senhor
a interpretação correta, pode perder parte do significado por interpretar mal a mensagem toda.
E não se surpreenda se uma mensagem que
parecia estar toda desarticulada, com significado
incerto ou expressa de forma confusa, na verdade
for bem completa, equilibrada e até eloqüente. Isso
acontece com freqüência, e é prova adicional de que
o que você recebeu foi de fato o Senhor falando, e
não apenas os seus pensamentos.

Confira
O Senhor freqüentemente fala conosco nos
lembrando de um versículo ou passagem na Palavra. Se ainda não teve esta experiência, vai ser uma
grande surpresa descobrir como um versículo pode
adquirir vida quando o Senhor o aplica a você pessoalmente.
Tenha uma Bíblia em mãos, para poder procurar o versículo ou história que o Senhor deu para a
sua situação, caso você não conheça muito bem o
versículo ou trecho. Para situações assim, uma grande ajuda também é ter uma chave bíblica em livro
ou em software, pois facilita e agiliza muito o trabalho de procurar versículos ou passagens específicas.

Assim que começamos a escutar a Palavra escrita
de Deus, colocamo-nos na posição de estarmos dispostos a ouvir, e então o Senhor começa a nos dar
Sua Palavra de profecia para hoje.
—DBB.

¹
Senhor, fechei a porta, fala a palavra agora,
Que não podia ser ouvida no barulho e confusão lá
fora;
Sussurra a Tua vontade ao meu coração agora silencioso,
No que venho a Ti neste momento reverencioso.
Senhor, fechei a porta e aqui me curvo perante Ti;
Fala, pois a Ti minh’alma agora se volta aqui.
Instrua-me a alma, repreenda aquilo que é vão,
Revela-me Tua vontade e a minha controla em Tua
mão.
Os clamores cessam nesta quietude bendita;
Em Tua presença encontro paz infinita.
Fora há contenda, lágrimas e pecado que baste;
Senhor, fechei a porta e dentro ficaste!
Senhor, fechei a porta, fortalece meu coração,
Pois lá fora está a tarefa, o meu quinhão.
Só pela graça que me concedeste, leal hei de ser;
Aqui, a sós Contigo, volta a me fortalecer.
—William M. Runyan.

Deus fez a vida cheia de quebra-cabeças, problemas, mistérios, emoções e suspense, para desafiar a
nossa inteligência, a nossa espiritualidade, e a nossa
fé; para desafiar a nossa confiança no Senhor, e para
nos fazer buscar as soluções!
Ao tentar nos mostrar a Sua vontade, Deus às vezes coloca um misterioso quebra-cabeça diante de nós.
Às vezes nos fala através de enigmas e em mistérios,
mas quase sempre nos dá uma indicação de onde
começarmos, e a partir daí Ele nos guia passo a passo. Ele gosta quando temos que procurar, pois exercita a nossa fé nEle, na Sua Palavra, na Sua liderança
divina e magnificência, bem como no Seu amor paternal.
—DBB.

39

De Coração Para Coração

S

e você for um pouco parecido com o resto de
nós, às vezes fica desencorajado ou passa por
alterações de humor — talvez até depressão.
Talvez um ente querido ou parente tenha falecido,
ou você se encontre numa situação em que seus
problemas estão aumentando e seus amigos diminuindo e se afastando. Independentemente do problema, mágoa ou aflição, Jesus quer consolá-lo. Ele
é um amigo que fica mais próximo que um irmão.1
Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, passou pelas
mesmas dificuldades e desapontamentos que nós.2
Não há nada que Ele não entenda. Como diz o velho hino:
Quando o teu coração estiver pesaroso, volta-te a Jesus,
Ele é o Amigo mais querido que podes ter;
Bem próximo a ti O encontrarás,
À espera de paz e consolo te conceder.
Leva as tuas dores do teu peito a Jesus,

1
2

Cf. Provérbios 18:24.
Cf. Hebreus 4:15.
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Vá até Ele hoje, faze-o já e sem demora.
Leva os teus pesares a Jesus,
E Ele os levará embora.
Anônimo.

A Bíblia diz que Deus está perto dos que têm o
coração quebrantado.1 Ele é mais do que um ombro no qual chorar ou uma mão para segurar. Ele
pode chegar ao mais profundo do seu íntimo, aliviar a dor e o sofrimento, e substituí-los por Seu amor,
paz, consolo e até alegria.
Tudo isto Ele pode fazer através da Sua Palavra, e quando derrama a luz da Sua Palavra nas suas
lágrimas, elas passam a ter as cores do arco-íris. É o
brilho do sol após a chuva, e a luz no final do túnel.
Jesus o ama muito e quer expressar este amor
a você pessoalmente, mas não tem como fazê-lo a
menos que você Lhe permita. Ele quer ajudá-lo a
entender por que permitiu que passasse por certas
dificuldades, mas precisa que você escute. Ele quer
ajudá-lo a entender porquê você se sente dessa
maneira, e quer lhe dizer o que fazer, mas você precisa querer Suas respostas. Nas horas de maior tentação, Sua Palavra — tanto a escrita como a Palavra
viva em profecia — tomará vida no seu coração se
você estender a mão para receber.

1

Salmo 34:18

O Senhor quer ser seu Pastor, o seu conselheiro pessoal. (cf. Salmo 23) Ele está sempre disponível quando você se sente só, quando precisa de um ombro no
qual chorar, de alguém que o entenda ou de uma palavra de consolo e encorajamento!
—Maria David.

¹
Jesus nunca fica sem o que falar! Ele o deixará
maravilhado vezes sem conta, com novas revelações,
ilustrações e alegorias, com palavras de amor cada
vez mais ternas, instruções detalhadas e específicas,
e muito mais! Simplesmente flui e flui sem parar —
tão abundante quanto o oceano! Por que se contentar
com uma “gotinha “ quando pode mergulhar e deleitar-se na água refrescante da Palavra que o Senhor
tem para você pessoalmente?
—Maria David.

¹
Venho ao jardim sozinho,
Quando o orvalho sobre as rosas ainda está,
E a voz ao meu ouvido, me deixa comovido,
É o Filho de Deus a falar.
E Ele caminha ao meu lado e fala comigo,
E me diz que dEle sou.
E a alegria que partilhamos quando juntos estamos.
Ninguém jamais vivenciou.
—C. Austin Miles.
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A Dádiva que se Multiplica

À

medida que experimentar os maravilhosos
benefícios de escutar do Céu, sem dúvida vai
querer compartilhar este dom com seus amigos, amados e conhecidos. Uma vez que estiver convencido da capacidade de Deus de falar com você
— e de lhe dar soluções práticas e funcionais para
os problemas e desafios da vida — de consolá-lo e
encorajá-lo quando está desanimado, verá que seu
dom pode ajudar a outros também.
São muitas as pessoas de coração partido e
magoadas no espírito hoje em dia! Você talvez conheça alguém que esteja passando por um momento difícil, ou lutando para se recuperar de uma
tragédia recente. Em ocasiões assim, nada pode ser
um maior encorajamento do que uma mensagem
pessoal do Senhor, expressando o Seu amor e consolo como só Ele pode. Afinal de contas, Ele conhece cada um de nós melhor do que ninguém. Então,
em vez de mandar flores ou um cartão, por que não
pedir a Jesus para dar-lhe uma mensagem do Céu
para a pessoa que está passando por uma crise?
42
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Deus está aberto a qualquer um que O buscar
com sinceridade. Ele não é exclusivista nem seletivo, e não tem favoritos. Ele poderia facilmente falar
diretamente ao seu amigo ou ente querido se apenas acreditassem e fizessem um esforço. No entanto, muitas vezes quando as pessoas estão passando por uma grande crise, têm a impressão de que
Deus está mais distante.
Apesar de conhecerem o Senhor, muitas vezes
sentem-se indignas de que Ele fale com elas ou até
de que as ame. Ou talvez sintam-se abandonadas
por Ele por causa das dificuldades que enfrentam.
Precisam de alguém que canalize o amor de
Deus até elas — talvez você. Depois de serem
tocadas pelo amor de Deus através de uma mensagem que você receba para elas, a fé dessas pessoas
pode ser renovada.
Não é sempre fácil receber uma mensagem do
Senhor para outra pessoa. É preciso muita coragem.
E se ela pensar que você apenas inventou a coisa
toda, ou que você é meio esquisito por pensar que
poderia realmente ouvir Deus? Bem, não precisa
se preocupar com o que as pessoas pensarão. Jesus
disse, “E se Eu for levantado da Terra, todos atrairei
a mim”.1 Se as pessoas estiverem receptivas ao Espírito Santo, Ele trabalhará em seus corações, e as
Palavras do Senhor terão um efeito positivo nas suas
vidas, e elas acreditarão. Além do mais, não é a sua
reputação que está em jogo, mas sim a de Deus, e
Ele é perfeitamente capaz de defender a Sua própria reputação.
Quando recebe uma mensagem do Céu para
outra pessoa, seu trabalho é simplesmente aceitar
e passar adiante. É um pouco como ser um daque1

João 12:32
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les antigos telegrafistas: você é apenas o elo, e depois que transmite a mensagem, fica por conta do
destinatário recebê-la. Se aceitarem as Suas Palavras, mesmo que no começo questionem um pouco, poderão se beneficiar do consolo, da paz, das
soluções ou de qualquer outra ajuda que o Senhor
queira lhes dar.
Depois que aceitarem, talvez até voltem a você
com um coração cheio de gratidão. Você entregou a
mensagem e o amor de Deus, então talvez sintamse endividados a você. Se não entenderem como
funciona o dom de profecia, podem tentar dar a você
o mérito por essa maravilhosa manifestação do poder de Deus. Você sabe que foi apenas o receptáculo para captar as Palavras de Deus, que não foi algo
grandioso que você tenha feito, mas talvez os outros não saibam.
É então que precisa redirecionar todo o louvor
e glória a Deus. Deixe claro que você é apenas o
mensageiro, e agradeça a Deus junto com a pessoa
por Ele ter conseguido falar através de um frágil e
humilde “vaso de barro” — você.
“Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem
do alto”.1 Congratular-se pelos bons resultados do
seu dom é a maneira mais rápida de perdê-lo. Por
outro lado, se continuamente fizer menção da grandeza de Deus e da sua própria fraqueza e falibilidade, encontrará grande realização e satisfação por
saber que foi um ”vaso idôneo para o uso do Senhor”.2
Se usar o seu dom para ajudar os outros, o Senhor o abençoará e fará com que ele cresça ainda
mais. A profecia não é para ser algum tipo de bola
1
2

Tiago 1:17
2 Timóteo 2:21
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de cristal usada somente para benefício próprio, ou
só para encontrar respostas sobre coisas que lhe
despertam a curiosidade, mas é uma ferramenta
para ajudá-lo a desenvolver um relacionamento
mais próximo do Senhor, a ser um melhor cristão,
ou uma melhor testemunha do amor dEle.
Sim, o dom de profecia é para ajudá-lo a tomar
decisões mais sensatas na sua vida pessoal, assim
como nos negócios e na vida familiar, mas é também para, de alguma maneira, ajudar outras pessoas, quer através de mensagens que você receba
para elas, ou para ajudar você mesmo, através do
que Deus lhe diz pessoalmente, a ser um melhor
exemplo do Seu amor e Palavra. Quanto mais derramar aos outros, mais o Senhor lhe dará.
Deixe Deus amar outras pessoas através de
você. Sua vida será abençoada com a satisfação de
saber que não só estará cultivando um relacionamento pessoal com Deus, mas que também estará
ajudando outros a conhecê-lO melhor.

Precisamos sempre nos lembrar que os nossos dons
espirituais nos fazem servos dos demais. Uma dádiva
do Senhor como o dom de profecia, nos deixa na obrigação de usá-la para o benefício e edificação de outros — como na parábola sobre os talentos. (Cf.
Mateus 25:14–30) É uma responsabilidade séria e
Ele quer Se certificar de que fazemos bom uso desses
dons, ajudando a outros e não os escondendo por
vergonha ou medo do que as pessoas vão pensar de
nós. E, além de uma grave responsabilidade, ter tais
dons é também um exercício de humildade.
—Maria David.
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Manutenção

S

iga estas simples dicas de manutenção para
manter sua nova “ferramenta” em excelentes
condições:

Pratique regularmente
O lema é “usar para conservar”. Para conservar
o seu dom, você terá que usá-lo com freqüência.
Adquira esse hábito. A fé é como um músculo, que
quanto mais você o usa, mais forte fica. Cada vez
que pede a Deus que fale com você e recebe a Sua
mensagem, demonstra que tem fé. Quanto mais
usar o seu dom, mais a sua fé aumentará, e mais
fácil será ouvir o Senhor.

Ler a Palavra
É preciso fé para escutar de Deus, e a fé é proveniente da Palavra.
47
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À medida que praticar o seu dom, a sua confiança nele aumentará. Superará a incerteza que no
principio tinha, quando não sabia se ia realmente
funcionar. É maravilhoso, mas pode também ser
perigoso. Se não tiver cuidado, pode começar a pensar que não precisa mais ler a Bíblia, pois afinal de
contas, você tem acesso direto à fonte. Mas não é
assim! Certa vez Jesus assemelhou a Palavra de
Deus a “tesouros novos e velhos”.1 Você precisa de
ambos, e é importante encontrar o equilíbrio.
Aqui está uma analogia: considere o dom de
profecia e a Palavra escrita como dois grupos de
comida essenciais — digamos, carboidrato e proteína. Comer apenas um ou outro não beneficiaria
o corpo tanto como comer os dois em uma dieta
equilibrada.
É preciso também um conhecimento da Palavra escrita para poder confirmar o que recebe pessoalmente do Céu, e esse conhecimento vem através da leitura e do estudo regular da Palavra. A Bíblia é o manual do Departamento de Pesos e Medidas do Céu, e ela dá as especificações pelas quais
você pode medir as mensagens que receber. Deus
não lhe dirá nada contrário ao que diz a Bíblia, mas
não se surpreenda se Ele preencher muitas lacunas. Na verdade, este é um dos propósitos principais para a profecia: preencher as lacunas; aplicar
os princípios espirituais da Bíblia a você pessoalmente nos dias de hoje.
Há certas coisas que a Bíblia simplesmente não
aborda, ou não de forma suficientemente detalhada, ou pode ocorrer da aplicação não estar clara no
contexto do mundo de hoje.
1

Mateus 13:52
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Suponhamos que você esteja em dúvida sem
saber se deve viajar de carro ou de ônibus. Não encontrará nenhum versículo bíblico que lhe diga especificamente qual deste dois meios de transporte
deveria ser usado, já que não existiam naquela época.
Mas, talvez o Senhor o faça lembrar de um
versículo sobre ir devagar ou rápido. Ou, talvez lhe
dê uma resposta mais específica em profecia, usando termos atuais.
No tocante a assuntos menos óbvios, é preciso
oração para saber quando deve aplicar literalmente o que a Bíblia diz, ou quando o Senhor quer que
você adapte uma determinada passagem à sua situação. A boa notícia é que Ele prometeu lhe dar a
sabedoria. “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e
não o lança em rosto; e ser-lhe-á concedida”.1

Convívio com outros cristãos
Se for convertido há pouco tempo, ou se o conceito de ouvir o Senhor for novidade para você, seria muito bom ter convívio com outros cristãos que
tenham fé em Deus e também neste específico dom
do Espírito. Quando começar a exercitar o dom de
profecia, o conselho, apoio e o conhecimento da
Palavra escrita por parte de outras pessoas de fé lhe
serão de grande valia, ajudando-o a saber qual o
meio-termo e a beneficiar-se do mesmo. Entretanto, se não tiver contato com outros cristãos, lembre-se que Deus não está limitado, e que pode falar
com você, se estiver disposto a ouvi-lO.
1

Tiago 1:5
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Mantenha-se completamente dependente do
Senhor
Ouvir de Deus é trabalhoso. É preciso esforço
e uma certa dose de fervor espiritual. Jesus prometeu que se pedir, buscar e bater, receberá e encontrará, e as coisas do Espírito se abrirão para você.1
Mas Ele não diz que todas estas coisas lhe serão
entregues de mão beijada, sem nenhum esforço da
sua parte. Não fique letárgico. Reconheça como precisa do Senhor e o privilégio que é ouvir o que Ele
tem a dizer. Mantenha-se espiritualmente faminto
pelas respostas que Ele pode lhe dar.

1

Cf Mateus 7:7.
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Evitando as Armadilhas

E

xistem armadilhas, mas podem ser evitadas
com um pouco de cautela e oração. Aqui estão algumas das ciladas mais comuns, assim
como algumas dicas testadas e comprovadas.

Querer o mérito
A primeira coisa contra a qual deve estar atento é o orgulho. Quando começar a receber as mensagens do Céu, é uma tentação natural querer tomar um pouco do mérito para si. Afinal, essas maravilhosas palavras ou visões estão vindo através
de você, não estão? Certamente você deveria receber pelo menos uma pequena honra ou reconhecimento pela sua habilidade de receber tais mensagens do Senhor!
As palavras vêm através de você e é uma honra
recebê-las, mas isso não o torna melhor que os demais. Não é sua obra, é o poder do Senhor através
de você! Jesus disse, “como a vara de si mesma não
pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em Mim... Sem Mim
nada podeis fazer”.1 Lembre-se disso constantemente. Dê a honra a quem de direito. Ore e procure
ter uma atitude espiritual humilde e dê toda a glória
1

João 15:4-5
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a Deus, independentemente de quão maravilhosamente Deus decida falar através de você.
“Quando orar”, disse Jesus aos Seus discípulos, “não seja como os hipócritas, pois se
comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está
em secreto. E teu Pai que vê secretamente, te recompensará”.1 E o mesmo aplica-se à profecia.
Entrar em seu “aposento” (seja seu quarto, escritório ou quintal) é o segredo para o sucesso de
ouvir o Senhor. Você tem que afastar-se de tudo,
tanto no espírito como fisicamente.
Você não deveria “anunciar” que vai ouvir do
Céu, mas tampouco tem que manter um grande
segredo. Há ocasiões quando deveria contar aos
outros sobre seu dom ou compartilhar algumas das
mensagens que recebeu para que outros possam
ser encorajados, mas vangloriar-se do seu dom de
profecia pode fazer Deus reter a bênção que Ele quer
lhe dar.
Tenha cuidado também para não ficar tão acostumado com esse dom sobrenatural que relaxa e
passa a considerá-lo corriqueiro. A Bíblia diz: “Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não
caia”2. Depois de estar ouvindo do Senhor regularmente, pode vir a ficar autoconfiante demais e começar a pensar que “é fácil”, agora que “pegou o
jeito”. Isso pode fazê-lo pensar que você é especial,
por isso consegue ouvir o Senhor com tanta facilidade. Lembre-se que não é obra sua, é apenas Jesus através de você.
1
2

Cf. Mateus 6:5–6.
1 Coríntios 10:12
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Falhar em comparar as suas mensagens com a
Palavra escrita
Se não comparar a sua mensagem com a Palavra escrita, é maior a probabilidade de se desencaminhar. Imagine-se tecendo um grande e detalhado tapete. Foram-lhe dadas as instruções detalhadas por escrito, e conquanto as siga, a estampa sairá perfeita.
Todavia, se decidir que não precisa mais das
instruções, vai perder um ponto aqui e outro ali e
estragar o desenho. O erro pode ser tão pequeno
que no começo quase não se nota, mas se não parar para arrumar o ponto e voltar às instruções, vai
acabar com uma estampa terrivelmente distorcida.
Muitas vezes, por depender excessivamente do
dom de profecia para orientação, negligencia-se a
Palavra escrita, e deixa-se de comparar as mensagens com ela. Outra razão pela qual muitas vezes
algumas pessoas não comparam o que recebem
com a Bíblia, é porque requer tempo, principalmente para quem não conhece bem a Bíblia.
É trabalhoso orar e procurar situações similares na Bíblia que confirmem ou apóiem a mensagem que recebeu, mas vale a pena. Se dedicar-se
regularmente a ler e estudar a sua Bíblia um pouco
todos os dias, ficará cada vez mais fácil — e o conhecimento assim adquirido estará lá quando dele
precisar!
Outros homens e mulheres de fé podem também ser de grande assistência, ajudando-o a aplicar e equilibrar as palavras que recebe do Céu. A
Bíblia diz, “para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada”1 e “na multidão de conselheiros há sabedoria”.2
1
2

Mateus 18:16
Provérbios 11:14
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O Impedidor

N

ão podemos ignorar os fatos. O Diabo e seus
maus espíritos existem, e se opõem aos filhos de Deus sempre que têm uma oportunidade. Se existe algo que o Diabo não quer é que
os filhos de Deus estabeleçam um vínculo pessoal
com o seu Salvador. Ele conhece o benefício que o
dom de profecia pode trazer, e não está feliz que
você o descobriu.
Mas não precisamos temer o Diabo ou suas
forças, porque Jesus é maior do que elas.1 A Bíblia,
porém, nos adverte a não sermos ignorantes de suas
táticas.2
Se você se sentir constantemente atacado por
distrações sempre que tentar ouvir o Senhor, é provável que o Diabo ou um de seus agentes esteja
tentando obstruir o seu canal de comunicação com
o Céu, causando interferência nas freqüências espirituais para que não possa sintonizar-se à estação
de Deus e receber a mensagem que Ele lhe está
transmitindo.
1
2

Cf. 1 João 4:4.
Cf. 2 Coríntios 2:11.
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Se sentir que isso está acontecendo, poderá
colocar em prática o versículo: “Resisti ao Diabo e
ele fugirá de vós”.1 Há diferentes maneiras de fazer
isso e tirar de sua mente quaisquer distrações, como
por exemplo, cantando uma canção devocional, ou
lendo em voz alta uma passagem da Bíblia.
Se estiver preocupado com algo, entregar o
assunto ao Senhor em oração pode ajudar. Depois
que fizer isso, pode com certeza deixar suas preocupações nas mãos do Senhor, e concentrar-se na
mensagem que Ele quer lhe dar.
É sempre bom testar as mensagens que você e
outros recebem do Céu. Jesus disse: “Pelos seus frutos os conhecereis”.2 As mensagens que Deus dá
baseiam-se nas Escrituras, são instrutivas,
encorajadoras e construtivas, e geram os frutos do
Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.3 Mesmo quando Deus corrige ou repreende,
Ele nos dá esperança e nos faz sentir amados, como
quando um pai encoraja os filhos. Se as palavras
que receber do Céu trouxerem algum ou todos estes benefícios à sua vida ou à vida de outros, então
pode ter certeza de que são de fato provenientes do
Céu.
Se você ama o Senhor e é sincero em seu desejo de ouvi-lO, se orar fervorosamente e pedir-Lhe
ajuda para continuar no caminho certo, e estiver
cumprindo os requisitos básicos da melhor forma
possível, pode ter certeza que está ouvindo a voz
de Deus. Pode continuar pedindo-Lhe que fale com
você, tendo plena confiança de que Ele o fará. Se
1
2
3

Tiago 4:7
Mateus 7:20
Cf. Gálatas 5:22–23.
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você tiver a atitude certa, o resto é conseqüência.1
Uma das suas melhores defesas contra a interferência que o Diabo vai colocar quando você estiver tentando receber os sinais de Deus, é reduzir o
tempo todo as transmissões do Diabo. Ele e as suas
forças estão bem ativas no mundo hoje em dia. Vêse em todos os cantos, desde as propagandas na TV
ao que é disseminado na Internet.
É claro que nem tudo que se vê e ouve através
dos meios de comunicação de massa é diabólico,
mas ele recebe bastante publicidade, e ocupa boa
parte do tempo no ar. E assim como a Palavra de
Deus inspira a nossa fé nEle e em Seus caminhos, a
propaganda do Diabo nos puxa para o caminho
dele. Talvez na hora você não note, mas toda essa
informação negativa tem um efeito sobre o seu espírito.
É como o velho ditado: “Dize-me com quem
andas e te direi quem és”. Assim também o que lemos e escutamos afeta o nosso espírito. Então,
quanto mais propaganda do Diabo você assimilar,
mais longe ficará do Senhor e das Suas Palavras, e
mais difícil será receber as mensagens dEle. Se tiver dúvidas em relação a algumas das coisas que
assimila durante o dia, considere como isso o está
afetando.

1

Cf. 1 João 3:21–22.
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U

m dos objetivos principais do Diabo é
convencê-lo de que não pode ouvir a Deus,
e que só tentar já foi um erro. Recuse-se a
ficar escutando ou a aceitar tais mentiras!1 A única
maneira que o Diabo poderia roubar-lhe o dom de
Deus é se você entregar-lhe. Então não faça isso!
O Diabo não poupará esforços para fazê-lo duvidar. Primeiro tentará convencê-lo de que ninguém se comunica com o Céu. E depois, se isso não
der certo, tentará convencê-lo de que você é pecaminoso, superficial, ou carnal demais para poder
receber alguma coisa do Céu. A meta dele é fazê-lo
perder a fé em Deus.
É lógico que o Diabo nem sempre vem com
mentiras óbvias como por exemplo: “Deus não existe”. Ele normalmente começa com pequenas perguntas, aparentemente justificadas, mas que geram
pequenas dúvidas. Ele se aproveita da perspectiva
tipicamente humana, da nossa mente carnal, como
diz a Bíblia, que simplesmente é incapaz de entender Deus ou a maneira como o Seu Espírito age.

1

Cf. Tiago 4:7.
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Como é que nós, com nossa mente pequena e limitada, podemos entender o Deus infinito?” O homem
natural não compreende as coisas do Espírito de
Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”.1 “Assim como o céus são mais altos do que
a terra, assim são os Meus caminhos mais altos do
que os vossos caminhos, e os Meus pensamentos
mais altos dos que os vossos pensamentos”.2
Como podemos raciocinar sobre a recepção de
mensagens de um Deus que não podemos ver e de
uma forma que desafia nossos sentidos? Não podemos! Simplesmente temos que aceitar e acreditar por fé, porque Deus disse. Se Ele optou por falar
aos Seus filhos através de profecia, ou por qualquer
outro modo, quem somos nós para questioná-lO?
Deus não aparece na nossa frente nem é com
freqüência que manifesta fisicamente a Sua presença ou poder. Se assim o fizesse, não precisaríamos
de fé, e perderíamos a bênção que Ele quer nos dar
por escolhermos andar por fé. “Bem-aventurados
os que não viram, e creram”.3
Como podemos andar por fé? Ficando cheios
da Palavra. Como dissemos anteriormente, “a fé
vem por ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus”.4 Há
apenas uma maneira de encontrar a fé que precisa
para partilhar deste dom especial e sobrenatural:
lendo, absorvendo, acreditando e agindo segundo
a Palavra de Deus.
A fé é o oposto da dúvida. Então, quanto mais
fortes forem os ataques de dúvida, mais tempo você
1

1 Coríntios 2:14
Isaías 55:9
3
João 20:29
4
Romanos 10:17
2
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precisa passar absorvendo a Palavra. Alimente a sua
fé e mate de fome as dúvidas. Deixe a luz entrar, e
as trevas fugirão!
A forma de se livrar das suas dúvidas é recusando-se a dar ouvidos a elas! Não dê lugar ao Diabo!1 Siga o exemplo de Jesus, rebatendo as dúvidas
lançadas pelo Diabo com as Sagradas Escrituras:
“Está escrito!”2
Se, por exemplo, o Diabo disser: “Com tanta
gente para escolher, Deus não vai falar justamente
através de um pecador como você!”, pode responder-lhe: “Está escrito, ‘pedi e recebereis’…”3
Mesmo depois de entender e aceitar esta explicação básica de profecia, é possível que surjam
perguntas. Um questionamento sincero sobre profecia — ou qualquer outra obra do Espírito de Deus
— é diferente de dúvidas. Perguntas apenas se tornam dúvidas se você se recusa a aceitar a resposta
que Deus dá em sua Palavra ou mesmo através de
profecia. É bom buscar as respostas às suas perguntas apresentando-as ao Senhor e pedindo-Lhe
explicações, ou pesquisando na Palavra de Deus;
ou, conversando com aqueles que a conhecem.
Você não pode ignorar ou reprimir suas perguntas ou dúvidas e fingir que não existem.
Tampouco pode resolvê-las através do raciocínio
natural, pois isso só o confundirá mais. Você precisa perguntar a Jesus, pois Ele tem todas as respostas — se buscá-las com uma motivação sincera,
num espírito humilde e receptivo.
Ele poderá lhe dar as respostas diretamente
através de profecia, ou auxiliá-lo para que as en1

Cf. Efésios 4:27.
Cf. Mateus 4:1–11.
3
Lucas 11:9
2
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contre na Palavra; ou usará outras pessoas para
ajudá-lo a encontrá-las.
Não tenha vergonha de admitir suas dúvidas e
temores a outros cristãos que tenham uma fé forte
em áreas nas quais a sua é fraca. É claro que não
ajudará nem um pouco discutir suas perguntas e
dúvidas com outros que têm as mesmas dúvidas,
pois se arrastarão ainda mais para baixo. Mas aqueles que têm uma fé forte, alicerçada na Palavra de
Deus, podem ajudá-lo muito através de suas orações, conselhos e instruções dadas dentro dos preceitos divinos.
Como todos os outros dons de Deus, você tem
que aceitar o dom de profecia por fé. É como ocorre
com a eletricidade: você não tem que entender para
utilizar. Funciona, e você só precisa saber isso. Talvez com o tempo Deus o ajude a entender melhor,
mas Ele quer que comece a usar e desfrutar desses
benefícios agora.

Você não pode se valer do poder do Senhor quando
está olhando para baixo, para as ondas, e para a água
lamacenta que embaça a sua visão. Mas se olhar para
Jesus e harmonizar-se com o Seu poder, isso resultará
numa mudança maravilhosa na sua maneira de encarar as coisas.
—Maria David.
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Perguntas Freqüentes
Pergunta Nº1: Como devo proceder se receber
uma mensagem que me diz para fazer algo
muito fora do comum?
Resposta: Você não deveria descartar a possibilidade de que Deus possa, num dado momento,
dizer-lhe para fazer algo que pareça ir contra a lógica e a razão, e que requeira mais fé ou coragem. Às
vezes Deus pede-nos para fazer coisas que parecem estranhas ou até ridículas, mas normalmente
não é assim.
Mas, antes de fazer alguma coisa drástica, é
bom pedir a Deus para confirmar se é realmente o
que Ele quer que você faça.
Pesquise nas Escrituras: procure uma situação
semelhante na Palavra, ou versículos que apóiem
esta linha de ação. Certifique-se de que não contradiz a Palavra. Não descarte a possibilidade de você
ter interpretado errado a profecia ou de ela estar
incompleta.
62
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É bom voltar ao Senhor com quaisquer dúvidas que tenha acerca da primeira mensagem recebida. Ele pode dar mais explicações que esclareçam
ou resolvam o problema, ou pode confirmar a mensagem original.
Explicar a sua situação a pessoas que você sabe
que têm o dom de profecia ou que conhecem as
Escrituras pode ajudar. Mostre a uma ou duas pessoas a mensagem que recebeu e os versículos confirmando ou contradizendo a mensagem. Se a pessoa tiver o dom de profecia, peça-lhe para receber
uma confirmação ou explicação do Senhor para
você. Uma confirmação recebida por uma terceira
pessoa pode ser uma grande ajuda em um momento assim.
Quando chegar a confirmação de Deus — seja
através de Sua Palavra, de mensagens subsequentes ou de um conselho baseado na Palavra — você
vai saber. Vai aumentar a sua fé e lhe dar paz de
espírito. Com a confirmação do Senhor você pode
prosseguir por fé e fazer seja o que for que Ele lhe
peça, mesmo que seja algo extraordinário. Todavia,
se não tiver essa paz, se ainda não tiver certeza
quanto ao que deve fazer, não faça. “Tudo o que não
provém de fé é pecado”.1

Pergunta Nº2: E se o Senhor me diz algo
mas eu não quero fazer? Ele vai tirar o
meu dom de profecia?
Resposta: Quando pedir ao Senhor que fale,
deveria estar preparado para acreditar, aceitar e fazer o que Ele lhe pedir. Mas não se preocupe. Isso
1

Romanos 14:23
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não significa que estará constantemente recebendo mensagens difíceis de aceitar ou de executar. Jesus o ama e quer que seja feliz. Deu-lhe o dom de
profecia porque quer facilitar a sua vida.
Deus nos deu o livre arbítrio. A vida é formada
por inúmeras escolhas, as quais temos liberdade
de fazer sem muita interferência de Deus.
Ele guia-nos através da Sua Palavra, e muitas
vezes revela a Sua vontade sobre questões que Lhe
apresentamos, mas permite-nos escolher o caminho que vamos seguir: o que Ele quer ou o que nós
queremos.
O Senhor não nos força a fazer as coisas nem
impõe Sua vontade. Depende de cada um acatar o
que Ele nos diz.
Depois que descobrimos qual é a vontade de
Deus, passamos a ser responsáveis pelas conseqüências de nossas decisões. Através de profecia,
Ele lhe dá a Sua Palavra, e você decide se vai aceitar,
acreditar e agir de acordo. “Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é
galardoador dos que O buscam”.1 Fé estilo “selfservice” não é fé. Você não pode escolher o que lhe
é mais conveniente. A profecia, conforme lhe é próprio, deve ser recebida com uma mente e um coração abertos.
Mas não se preocupe se no princípio for um
pouco difícil aceitar as coisas que Deus disser. Ele é
“abundante em amor”.2 Ele entende suas fraquezas
e a natureza humana, e como o bom Pai que é, tem
muita paciência.
Para Ele, o que realmente importa, é que você
1
2

Hebreus 11:6
Salmo 103:8
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queira ter fé e queira obedecer-Lhe. Se agir assim,
Ele aumentará a sua fé e o ajudará a continuar. “A fé
é um dom de Deus”.1
Se o Senhor lhe pediu algo que parece ser muito difícil mesmo depois de ter alimentado a sua fé
com a Palavra escrita, converse com Ele um pouco
mais. Talvez lhe dê mais detalhes ou explique de
uma forma que lhe dará fé para fazer o que está lhe
pedindo. Pode ser que lhe sugira um curso de ação
alternativo e talvez mais fácil, mesmo que nem sempre tenha os mesmos resultados. “Fiel é Deus, que
não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes também com a tentação dará o livramento, para que a possais suportar”.2
Muitas vezes, quando Deus revela-nos a Sua
vontade, permite-nos optar dentre várias alternativas, tudo dentro do âmbito da Sua vontade. Então, se não tiver a fé e a confiança para fazer o que
Ele lhe pediu, pode perguntar se há alguma outra
forma, dentro de Sua vontade, de fazer isso. É claro
que não é para ser usado como uma desculpa para
não levar a sério as mensagens de Deus, porque na
maioria das vezes a primeira mensagem contém a
melhor alternativa, aquela que dará mais fruto e
permitirá a execução do Seu plano da forma mais
eficiente.
Ele também “conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó”. 3 Se mesmo quando
consultá-lO novamente Ele não lhe der outra opção, é possível que lhe dê justamente a mensagem
de força e encorajamento que precisa para cumprir
a vontade divina.
1

Efésios 2:8
1 Coríntios 10:13
3
Salmo 103:14
2
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O ideal, obviamente, é que você obedeça, pois
só assim será feliz. “Se sabeis estas coisas, bemaventurados sois se as fizerdes”.1

Pergunta Nº3: Se alguém me pedir para
perguntar a Deus o número que será premiado
no próximo sorteio da loteria, ou quiser saber
algum detalhe específico sobre o seu futuro —
ou se eu tiver uma pergunta deste tipo, será que
Deus me responderá?
Resposta: Se tiver uma pergunta específica
como esta, por que não fazer? É a forma mais segura de descobrir se Deus quer lhe contar certos detalhes. O Senhor sem dúvida é capaz, e se for o melhor para todos os envolvidos, Ele talvez revele!
Por outro lado, Ele diz que às vezes não somos
atendidos porque pedimos errado, por egoísmo e
ganância, com a motivação errada.2 Ele também
reserva-Se o direito de não nos dizer o que não precisamos saber, ou que num certo momento não
seria do nosso melhor interesse.
Um erro comum é as pessoas esperarem que
Deus lhes diga cada detalhe sobre o seu futuro. Apesar de o Senhor poder às vezes revelar segredos
sobre o futuro, Ele limita o que nos diz, e para o
nosso próprio bem. Sendo nosso Pai, sabe que só
temos condições de suportar um tanto de cada vez,
e que se tivéssemos conhecimento pleno do futuro, perderíamos muito o fator surpresa. Iria também diminuir a nossa dependência na Sua orientação, porque sentiríamos que “sabemos tudo”. Esta1
2

João 13:17
Cf. Tiago 4:3.
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ríamos então mais propensos a cometer erros porque estaríamos dependentes da nossa própria sabedoria em vez da sabedoria divina.
Portanto, o Senhor nos diz aquilo que precisamos saber para o momento, e algumas vezes prepara o nosso coração nos dando algumas pistas e
dicas. Entretanto, a vida de um cristão é uma vida
de fé, e Deus, com freqüência, prova a nossa fé revelando o Seu plano para a nossa vida
gradativamente.
O caminho da vida é como um estrada sinuosa
— nem sempre vemos o que está além da curva. Às
vezes Deus decide revelar certas coisas logo antes
de chegarmos à curva, se sabe que a informação
nos beneficiaria, mas normalmente nos faz passar
por uma curva de cada vez.
“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não
te estribes em teu próprio entendimento; reconhece-O em todos os teus caminhos e Ele endireitará
as tuas veredas”.1 Se estiver confiando no Senhor
para guiar a sua vida, Ele endireitará as suas veredas e fará você passar pelas experiências que sabe
que lhe serão benéficas. Então, confie nEle!
Se tiver uma pergunta, ou uma decisão difícil a
fazer, ou precisar de orientação em algum aspecto
de sua vida, por favor consulte o Senhor! Depois
aceite tanto quanto Deus estiver disposto a mostrar, quer seja muito ou pouco. Se pedir com fé, Ele
lhe dará pelo menos parte da resposta, ou explicará
por que agora não é a melhor hora para você saber.
Seja o que for que Ele disser, pode estar confiante
de que Aquele que vê o passado, o presente e o futuro, e que o ama mais do que qualquer outra pessoa, deseja o que será melhor para você.
1

Provérbios 3:5–6
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Pergunta Nº4: E se eu tentar seguir os passos
neste livro, e pedir a Deus o dom de profecia, e
não recebê-lo? É possível que Ele não conceda
este dom para algumas pessoas? Se não receber
este dom, ficarei espiritualmente em
desvantagem?
Resposta: O Senhor prometeu que se Lhe pedíssemos com fé, receberíamos. Entretanto, há ocasiões em que Ele nos atende de uma maneira diferente da que esperávamos, ou o cronograma dEle é
diferente do nosso. Por razões que nem sempre
entendemos, o Senhor não dá a algumas pessoas
evidência imediata de que receberam o dom de profecia.
Se você for uma delas, não desista! O Senhor
pode simplesmente estar colocando a sua fé à prova, ou ensinando-o a ter paciência e a perseverar;
ou o está aproximando mais dEle por ter que buscálO em oração com mais fervor. Existe também a
possibilidade de Ele fazê-lo esperar para mantê-lo
humilde. Sendo assim, mais tarde, depois que tiver
evidência de que Deus atendeu ao seu pedido, você
dará mais valor à manifestação milagrosa do Seu
Espírito através de profecia.
Enquanto isso, continue tentando. Muitas vezes, assim que as pessoas recebem o dom de profecia, captam apenas mensagens muito curtas —
talvez apenas algumas palavras ou um versículo da
Bíblia parafraseado e, para elas, não parece profecia.
O que acontece é que elas têm o dom, mas só
que estão na fase inicial. Quanto mais o exercitarem, mais aumentará. É possível que você tenha o
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dom mas simplesmente ainda não tenha notado.
Agradeça a Deus por cada palavra que Ele lhe der,
continue a voltar para buscar mais, e receberá mais!
Mas, se não tiver o dom de profecia, não significa que não pode seguir o Senhor, amá-lO ou aos
outros. Tampouco significa que não poderá descobrir a vontade dEle para a sua vida.
São vários os dons do Espírito, e talvez o Senhor o abençoe com um ou mais dos outros dons,
ao invés de dar-lhe o de profecia. Ele talvez entenda que esses outros lhe sejam mais úteis ou que
com eles Ele poderá realizar mais. O dom do Espírito mais importante é o amor! O apóstolo Paulo disse: “Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, … e
não tivesse amor, nada seria. O amor nunca falha”.1
Se não recebeu nenhuma prova de que tem o
dom de profecia no momento em que orou, ou
mesmo que nunca receba o dom de profecia, ainda
assim pode beneficiar-se das palavras de Deus dadas por intermédio de outros que tenham o dom.
Além disso, você pode se aproximar muito do
Senhor nos seus momentos de sossego, através da
leitura, estudando e meditando na Palavra escrita;
chegando-se a Ele através da oração e Lhe entregando as suas preocupações, pensamentos e desejos. Peça a Deus que fale com você de outras formas, e simplesmente desfrute dos momentos na
Sua presença. Se você cultivar o hábito de passar
tempo com Deus, Ele sempre falará de alguma forma, mesmo que não seja através de profecia direta.

1

1 Coríntios 13:2,8
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Pergunta Nº5: Se a profecia realmente funciona,
e se Deus está disposto a falar com qualquer um
que queira escutá-lO, então por que é que um
número maior de pessoas não recebe
mensagens do Céu?
Resposta: O primeiro requisito é estabelecer
uma conexão pessoal com Jesus aceitando-O como
Salvador e Senhor. Mas infelizmente, muitos dos
que recebem Jesus em seus corações não acreditam que podem ouvir a Deus em profecia. Se apenas ousassem tentar, se pusessem Deus contra a
parede e Lhe pedissem sinceramente que falasse
com eles, Ele falaria. Só é preciso esse minúsculo
passo de fé.
Na maioria dos casos, a mente atrapalha. Receber mensagens do Céu simplesmente não é algo
lógico! Foi por isso que Jesus disse que temos que
ser como crianças para entrarmos na esfera celeste.1 As crianças não sabem o que fazer, então simplesmente fazem o que Deus lhes diz.
“Não são muitos os sábios segundo a carne,
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres
que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas
fracas deste mundo para confundir as fortes”.2
Quando se trata de ouvir a voz de Deus, a
intelectualidade pode ser um adversário, se bem
que ser graduado em vários cursos não desqualifica
ninguém. Afinal de contas, o apóstolo Paulo era um
homem letrado, e ouviu a voz de Deus. Deve-se entender também que ouvir a Deus requer humilharse perante Ele. Se realmente quer ter êxito nessa
1
2

Cf. Mateus 18:3.
1 Coríntios 1:26–27
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área, é preciso sujeitar seu raciocínio e inteligência
à vontade de Deus.
Foi Deus quem nos deu a habilidade de pensar, e é claro que espera que usemos nosso cérebro. Mas Ele também nos deu a liberdade de optarmos pela maneira de pensar dEle ou a nossa. Aqueles que optam por conectarem-se ao Seu infinito
conhecimento e sabedoria, vêem e escutam maravilhas, ao passo que os que preferem não fazer isso
ficam confinados aos limites de suas mentes.

Pergunta Nº6: E se, mesmo tendo o dom de
profecia, um dia eu pedir ao Senhor para falar
comigo e não receber nada?
A primeira coisa é não desanimar ou pensar
que “perdeu” o dom de profecia. Pode haver inúmeras razões porque não está recebendo algo. Talvez esteja distraído com outros pensamentos ou
com o que está acontecendo ao seu redor. Ou talvez o Senhor esteja apenas colocando-o à prova
para ver se vai perseverar e esperar a resposta. Às
vezes Ele quer ver se vai ter fé para esperar pacientemente até Ele falar, em vez de querer que tudo
aconteça imediatamente. Pode ser também que Ele
queira ver o seu grau de determinação e quanto está
disposto a receber, para depois Ele começar a lhe
dar as respostas que precisa.
Se depois de um tempo não receber nada, tente reler alguns dos versículos e passagens bíblicas
que mais gosta para renovar a sua fé, e ore fervorosamente. Examine o seu coração para certificar-se
de que não há nenhum pecado inconfessado que
esteja atrapalhando a sua conexão com o Senhor.
Certifique-se de que não está esquecendo nenhum
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requisito básico para ouvir Deus nitidamente, como
por exemplo, passar um tempo lendo a Palavra ou
apresentar-se a Ele em humildade, pedindo-Lhe
para afastar os seus pensamentos.
Tente então de novo, e se não receber nada,
talvez seja porque o Senhor tem uma razão para
não lhe dar a resposta naquele exato momento. Seja
como for, não desanime de voltar a consultar o Senhor! Ele está mais disposto a dar do que nós a receber. Mesmo que você não obtenha a resposta
naquele momento, Ele pode lhe dar palavras de
consolo e confiança.

Pergunta Nº7: Além de profecia, existe alguma
outra maneira de conhecer a vontade de Deus?
Resposta: Existe. Há várias outras maneiras de
conhecer a vontade de Deus, como por exemplo: 1)
Aplicar a Palavra escrita à sua situação; 2) A “voz da
Palavra “, quando você está lendo e de repente algo
chama a sua atenção e você percebe que é exatamente a vontade de Deus ou a resposta para a sua
pergunta; 3) Receber revelações diretas de alguma
outra forma, tal como sonhos, visões ou
premonições; 4) Pedindo conselho a pessoas fortes na fé e no conhecimento da Palavra; 5) Circunstâncias que acredita serem planejadas pelo Senhor
— conhecidas também como “portas abertas ou fechadas”1; 6) Interesse ou convicção pessoal; 7) Receber sinais específicos e preestabelecidos em resposta às suas perguntas — também conhecido
como “prova da lã”, em referência a uma história na
Bíblia quando Gideão usou um pedaço de lã para
1

Cf. Apocalipse 3:8.
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confirmar uma instrução que recebeu de Deus.1
Quando tiver que tomar uma decisão importante, que afetará outros, é prudente confirmar a
vontade de Deus utilizando mais de um método.
Pedir a outros para escutarem o Senhor a respeito
da decisão que você tem que tomar é uma boa maneira de incluir alguém imparcial, mas se não for
possível, pode pedir ao Senhor para usar a Sua Palavra ou uma ou mais das outras formas acima relacionadas para confirmar o que você recebeu em
profecia.

Pergunta Nº8: E se algo que Deus me guiou a
fazer não der certo? Significa que Deus me
enganou?
Resposta: É importante lembrar-se que, mesmo que algo seja a vontade de Deus, mesmo que
você obedeça à Sua voz e faça a sua parte para seguir as instruções que Ele dá, as coisas podem nem
sempre acontecer como você esperava.
Por quê? Quando Deus nos deu o livre arbítrio,
Ele de uma certa forma Se limitou a agir de acordo
com as nossas decisões. Ele sabe o que seria melhor, e talvez você acredite no que Ele lhe diz para
fazer e se esforce ao máximo para segui-lO, mas se
as outras pessoas envolvidas não estiverem submissas à vontade do Senhor, podem interferir no
processo através das suas decisões, e isso influencia em parte o que foi dado em profecia.
Se as coisas não acontecerem exatamente
como espera, de acordo com o que Deus lhe disse
antes, volte e peça-Lhe que explique o que aconteceu. Na verdade, é melhor verificar com Ele à medi1

Cf. Juízes 6:36–40.
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da que as situações acontecem, para que Ele possa
orientá-lo caso a situação mude, ou caso as
pessoas tomem decisões inesperadas (boas ou
más) que afetem o desenrolar dos acontecimentos.
O Senhor não controla nem força ninguém.
Todos têm livre arbítrio. Entretanto, Ele pode lhe
dizer o que fazer se suas decisões forem alterar o
que Ele originalmente lhe dissera ser o melhor.
Quando as decisões dos outros mudam as condições da estrada, Ele lhe mostrará a melhor rota alternativa para prosseguir viagem. De um modo ou
de outro, Ele o levará ao seu destino.
Nunca é culpa de Deus se as coisas não acontecem como você imaginou, ou como Ele originalmente indicou que seria melhor. As pessoas falham,
mas Deus nunca.
Uma coisa maravilhosa, entretanto, é que
mesmo quando os outros falham, Deus é capaz de
fazer tudo dar certo no final se você amá-lO e estiver fazendo tudo ao seu alcance para segui-lO, tomando tempo para ler a Palavra e dando um exemplo do amor dEle para outros. “Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus”.1

Pergunta Nº9: E se eu achar que estou ouvindo
Deus mas depois a mensagem não fizer sentido
ou não funcionar?
Resposta: Pode haver momentos de distração,
ou quando você não age com a motivação correta.
Pode acontecer de você não ter pedido ao Senhor
para anular suas opiniões e desejos a respeito da
1

Romanos 8:28
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questão, ou você não estava disposto a deixar suas
idéias e ficar aberto ao que Ele tinha a lhe dizer. Talvez você simplesmente interpretou mal o que o Senhor estava dizendo, razão pela qual é tão importante confirmar — através de uma ou mais maneiras de descobrir a vontade de Deus — as mensagens que recebe.
Desde que faça tudo ao seu alcance para ficar
perto do Senhor, e cumprir os requisitos básicos de
abastecer-se com a Palavra e colocar de lado a sua
própria vontade enquanto estiver ouvindo a Deus,
Ele o manterá no seguro e frutífero caminho da
obediência à Sua vontade.
Deus não está tentando fazê-lo tropeçar, pelo
contrário, quer acima de tudo que você obtenha
êxito. Ele está mais disposto a dar do que você a
receber. Ele prometeu atender aos seus pedidos e o
ama! Como disse a Seus discípulos — e é uma mensagem para nós também: “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes tenho chamado-vos amigos, pois tudo
quanto ouvi de Meu Pai vos tenho dado a conhecer”.1 Ele quer fazer parte da sua vida, para guiá-lo
no caminho de Sua perfeita vontade, pois sabe que
no final é o que lhe fará mais feliz e trará os melhores resultados.

1

João 15:15

Uma Mensagem do Céu
Para Você!
Nada mais adequado para um livro que
trata da habilidade de receber palavras vindas do Céu do que incluir uma mensagem
para você. Nada mais convincente do que
uma amostra do produto, então “provai e
vede que o Senhor é bom!” (Salmo 34:8).
(Jesus fala:) Na Terra você dá ouvidos àqueles a
quem ama e admira, às pessoas que respeita e cujo
conselho procura. Peço agora a você, que ama e respeita a Mim, seu Senhor, que também ouça o que
tenho a dizer, pois tenho muito para lhe transmitir!
Quero falar-lhe como um amigo, como um pai, ou
uma alma gêmea faria. Não quero que nosso relacionamento seja formal, mas sim pessoal.
Falo com você tanto quanto quiser escutar. Mas,
como acontece com um rádio, a recepção dos Meus
sinais celestiais será muito fraca a menos que faça
um esforço especial para sintonizar seu receptor à Minha estação e bloquear todos os outros sinais que o
distrairiam — os cuidados desta vida, as preocupações do dia-a-dia, e seu raciocínio natural.
Por favor não vá embora exatamente quando
estamos prestes a nos conhecer melhor. Ouvir Minha
voz resume-se a pedir-Me para falar, e depois escutar
o que digo. Não apague a pequena chama de fé no
seu coração. Você só tem a ganhar num relacionamento mais chegado Comigo.
Eu o guiarei em todas as áreas que Me permitir,

através da Minha Palavra escrita, do conselho de outros que também Me conhecem e amam, e pela Minha voz de profecia.
Se ainda estiver hesitante a respeito de profecia,
sem saber se deveria tentar, simplesmente experimente e veja os resultados! Tenho em Minhas mãos as
respostas e soluções para cada problema e desafio
que venha a enfrentar na vida. Talvez nem sempre o
proteja das tempestades, mas estarei sempre ao seu
lado quando estiver passando por elas.
A diferença entre viver dando ouvidos ao que digo e
viver sem ouvir a Minha voz é como sair de viagem
com ou sem mapa. Pode representar a diferença entre
ir diretamente rumo ao seu destino, ou perder-se tentando encontrar o caminho.
Meu filho, você é especial para Mim — sim, você
mesmo! Quando morri, morri por você. Eu teria morrido
por você mesmo que fosse o único na Terra, de tão
grande que é o Meu amor por você! Por favor, permitaMe comunicar-Me, amá-lo e cuidar de você de todas
as maneiras possíveis.
Eternamente seu,
Jesus.
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Promessas de Poder
Para Ajudá-lo a Ouvir do Céu
 “[Deus] Não nega bem algum aos que andam na
retidão” (Salmo 84:11).

 “ No dia em que clamei, Tu me ouviste; alentaste-me, e fortaleceste a minha alma” (Salmo
138:3).

 “ Agora pus as minhas palavras na Tua boca”
(Jeremias 1:9).

 “Fale Comigo e Eu responderei. Pergunte-Me e
Eu contarei a você segredos fabulosos” (Jeremias
33:3).

 “Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dEle a sabedoria e a força... Ele
78

79

PROMESSAS

DE

PODER

PARA

AJUDÁ-LO

A

OUVIR

DO

CÉU

revela o profundo e o escondido”. (Daniel 2:20,
22).

 “ Não vos preocupeis com o que haveis de dizer.
O que vos for dado naquela hora, isso falai; porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito
Santo” (Marcos 13:11).

 “ Pelo que Eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; pois
qualquer que pede, recebe; quem busca acha; e
a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre
vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma
pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe
uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um
escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar
boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará
o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que Lho
pedirem”. (Lucas 11:9–13).

 “Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos
guiará em toda a verdade; porque não falará por
Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos
anunciará o que há de vir” (João 16:13).

 “Nos últimos dias, diz Deus, do Meu Espírito
derramarei sobre toda a carne; os vossos filhos
e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos” (Atos
2:17).
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A série Faça Contato!
Se estiver interessado em saber mais sobre como
desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus e
receber Suas bênçãos, amor e felicidade, não perca o resto
da série Faça Contato! São alguns:

Superando Obstáculos
Aprenda a superar as batalhas e dificuldades da vida, e a
transformar em trampolins as pedras de tropeço na sua
vida.

O Poder da Oração
Um manual fácil e prático da maior energia criativa de
todos os tempos: o poder de Deus!

A Palavra de Deus a seu Alcance
Encontre as respostas, o consolo e a orientação que
precisa em sua vida hoje na fonte suprema de sabedoria e
instrução: a Palavra de Deus.

Dons de Deus
Descubra os dons maravilhosos que Deus pôs ao seu
dispor: dons que irão grandemente melhorar a sua vida na
Terra e no mundo por vir.

As Muitas Faces do Amor
Um guia prático e concreto para ajudá-lo a saber ser mais
amoroso e gentil com as pessoas à sua volta, e em troca
encontrar felicidade e satisfação.
Encontrará estas e muitas mais publicações para a sua
alma no nosso site: www.auroraproduction.com

