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DAVE ROBERSON
Novembro – 2009
Querido Irmão,
Embora eu opere muito no dom do ensino, Deus me usa freqüentemente para profetizar; sobretudo em nossos cultos
no "The Family Prayer Center", em Tulsa. Às vezes brinco, perguntando a Deus se sou eu ou Ele que está fazendo o culto,
pois, de repente, Ele vem e começa a falar conosco, apesar da linda mensagem que preparei.
Adoro ensinar e compartilhar revelação e entendimento do Antigo e Novo Testamento, mas quando Deus fala em
profecia é bem melhor. Ao se manifestar dessa forma, Ele revela Sua mente e plano para cada culto e também para o
momento que vivemos agora, e que vivermos no futuro.
Fiquei muito agradecido quando Deus abriu meu entendimento sobre como o dom da profecia opera e por que ele é
tão importante. É por essa razão que incluo as profecias – palavras atuais do Senhor – nas cartas mensais.
Veja, uma palavra verdadeira de Deus é isso mesmo – uma palavra de Deus, seja ela escrita na Bíblia ou dada através
de profecia. Então, qual a diferença? As palavras que recebemos em profecia estão de acordo com as Escrituras, contudo,
pertencem mais especificamente ao que está acontecendo no Corpo de Cristo ou no mundo. Em outras palavras, Deus está
destacando ou sintetizando verdades da Bíblia através de versículos específicos ou princípios retirados do entendimento das
Escrituras. Essas verdades podem nos ajudar em nossas circunstâncias atuais e futuras.
Vejamos o que Paulo disse em I Coríntios 14:3 sobre profetizar: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando,
exortando e consolando. Deixe-me ajudá-lo a definir o tipo de profecias que Paulo estava falando aqui para que você possa
ver a diferença entre profecias faladas individualmente e as faladas para toda a congregação, para a Igreja como um todo.
Quando comecei a profetizar para nossa congregação, percebi que ocorreu uma grande mudança no Espírito. Uma
paz diferente se levantava dentro de mim e tudo passava a fluir de outra maneira. A princípio, eu pensei que estava ensinando
muito bem. Eu não sabia que estava profetizando porque não falei palavras como "Então disse o Senhor..." ou "Oh! O
Senhor está dizendo..."
Nesta grande mudança no Espírito, a mente de Cristo caía sobre mim diretamente do Céu. Então, Deus falava da
mente de Cristo para Igreja para aquele momento, se referindo ao que as pessoas estavam passando e falando o que elas
precisavam saber para o presente e para o futuro. Todas as respostas e todas as instruções dadas nesses momentos foram
baseadas na Palavra de Deus.
Em Romanos 12:6, Paulo tinha algo mais a dizer sobre este tipo de profecia: Tendo, porém, diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé.
Como vimos, em I Coríntios 14:3, Paulo disse que toda profecia é dada para edificação, exortação e consolo. Mas para
que alguém exorte é necessário que haja um fundamento a partir do qual se exortará. É aí que a Palavra entra, e é por isso que
Paulo disse neste versículo que uma pessoa profetizará de acordo com a proporção da fé que lhe foi dada.
Em outras palavras, este tipo de profecia é uma forma de exortação baseada na Palavra de Deus na qual a pessoa que
está profetizando está andando. Uma pessoa profetiza em proporção à fé dada a ela. Já que sabemos que a fé vem por ouvir e
ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10:17), toda profecia precisa, portanto, vir do fundamento da Sua Palavra.
A diferença entre o dom de ensino que está operando em mim e o simples dom de profecia para exortação que Deus
me deu é: O dom de ensino é ativado quando a unção traz à frente a revelação da Palavra de Deus que está armazenada em
meu espírito. Então, a unção usará a minha mente como uma ferramenta de ensino para transferir a revelação do meu
entendimento para o seu.
Mas, quando a unção muda para a profecia - o tipo que é em proporção à fé dada a nós, o verdadeiro espírito de
profecia para edificação, exortação e consolo - eu repentinamente sinto uma mudança quando a mente de Cristo vem ao meu
espírito e começo a profetizar a mente de Cristo para aquele momento.
Paulo disse que eu profetizaria em proporção à fé dada a mim. Isto significa que Jesus irá usar tudo o que eu sei e toda
revelação que já me foi dada para a edificação do corpo de Cristo. Ele pega do meu espírito as partes da revelação que Ele
precisa em um determinado momento, para falar sobre o presente ou o futuro. Ele pode querer falar sobre problemas
presentes que eu desconheço dentro da igreja ou um corpo de crentes, exortando, edificando e consolando os ouvintes. Ou
então, Ele pode dar palavras proféticas para dar respostas a problemas futuros antes mesmo que aconteçam.
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Acredito que você será abençoado e edificado por estas profecias. Sua comunhão com Deus é a coisa mais importante
em sua vida, peço que você ore a respeito delas, em comunhão com o Pai. É nesse lugar de comunhão que você recebe o
entendimento sobre o que Ele está falando e como cada mensagem se aplica a sua vida.
Sempre seu amigo
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
20 de Setembro 2009 – Meu maior desejo é curá-lo
Nota do editor: Essa profecia foi falada durante uma linha de oração para crianças. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para
sempre [Hebreus 13:8], a seguinte promessa ainda está disponível.
Isso está em Meu coração porque sei que está no seu. Veja, veja o que farei, diz o Senhor. Você não sabe que se não
duvidar no seu coração, poderá receber o que precisa? Por que seria difícil crer no Meu desejo de curar crianças? Portanto,
levante seu coração, levante sua fé e creia em Mim.
Comentários – Não sei se há bebês no hospital – ou se você está orando no geral para eles. Vi uma multidão que parecia ter até cinco ou
seis anos, mas está tudo bem – faremos uma oração para adolescentes também.
Quando você se sentir desesperado e olhar para Mim – uma situação que envolve crianças pode deixar qualquer um
desesperado. Imagine, diz o Senhor, que você está olhando para Mim como uma criança, e o Meu maior desejo é curá-lo.
Ele chamou muitos para as crianças
Ouvi outra coisa. Haverá um grande avivamento com doenças infantis. Ele está muito interessado nisso essa manhã; não ouço nada
diferente.
Você olha nos olhos de uma criança e ela não entende por que as outras estão correndo e ela tem que ficar sentada.
Ela não sabe por quê.
Ouvi algo mais: por esta razão Ele chamou muitos. Você vai achar que isso aumentou, mas, na realidade, Ele sempre teve isso em mente,
e agora você descobrirá.
Haverá, de agora em diante, um reconhecimento de mais pessoas que crêem que seu ministério é chamado para
crianças – cura, ensino.
23 de Setembro de 2009 - Não negligencie o Meu Espírito
Quando essas verdades são reveladas, saiba e entenda que elas não são discernidas mentalmente. Embora essas lições
possam preparar o caminho como João Batista o fez, sabia que a sua transformação para andar nessas mensagens virão apenas
através da sua comunhão com o Meu Espírito. Sim, essas mensagens podem preparar o caminho, como a voz do que clama
no deserto. Mas assim como ouvir as palavras de João não trouxe transformação – apenas o encontro com o Próprio Senhor
o fez – tampouco isso acontecerá dessa forma com você.
Sim, ouça essas mensagens. Ouça-as; medite nelas. Leia a Minha Palavra; medita na Minha Palavra, mas saiba que a
transformação vem pelo Meu Espírito. Não negligencie o Meu Espírito e o fundamento estabelecido nesse lugar, diz o
Senhor.
30 de Setembro de 2009 - Um momento de refrigério virá sobre você
Um momento de refrigério virá sobre você. Você que trabalhou quando outros não quiseram fazê-lo, você que foi
perseverante quando outros desanimaram, você que estimou o galardão mais do que sua própria vida: nessa semana, durante a
conferência, Eu usarei você como nunca. Haverá oportunidades para que você dê da abundância que armazenei no seu
interior, mas saiba que você não será diminuído. Aliás, esse será um momento de refrigério e de força, tanto que no fim da
conferência você dirá, "Como fiquei mais forte? Por que não estou cansado?"
É por causa do Meu refrigério. Você receberá mais do que deu, diz o Senhor.
Profecias Recebidas durante
a Conferência de Oração e Poder de Outubro/2009 em Tulsa, OK
4 de Outubro de 2009 – Meu desejo: que você se aproxime
É o Meu desejo que o coração atinja lugares em que recebe o que nunca recebeu antes, pois há um horário planejado
para que isso aconteça. É o Meu desejo que você se aproxime o suficiente de Mim, para que Eu possa transferir coisas como
nunca nesses cultos, diz o Senhor. Ele disse essa parte duas vezes.
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Às vezes é difícil revelar
Você sabe onde está a mudança? Naquele lugar onde o coração não duvida. Quem dera poder ativar essa parte de mim quando eu
quisesse, mas não é possível. Ou seja, a única coisa que posso fazer é decidir ter isso.
Até que Eu possa levá-lo a certos níveis de entendimento pelo Meu Espírito, é difícil revelar o quanto você fará, ou
melhor, o quão grande é o seu chamado.
Estou sendo liberado para operar com mais precisão
Ouvi repetidas vezes: O que tenho para eles está totalmente disponível, cada vez mais do que antes, pois estou sendo
liberado para operar com mais precisão e profundidade do que antes. Portanto, essas coisas estão se ajustando e muitos de
vocês irão para casa diferente.
Não apenas Meu servo, mas Meu escravo
Quem é que vem até Mim e quer tudo o que tenho? Quem estará isento de se tornar não só Meu servo, mas também
Meu escravo? Quem conseguirá chegar aonde quer ir, sem entrar nesse caminho?
Muitos antes de você passaram por esse caminho e em geral foram destruídos muito antes de atingir o lugar onde
você está agora – no que diz respeito aos Meus ensinamentos. Entenda isso: muitos que superaram certa situação, sempre
tiveram de enfrentar outra e outra. Mas Eu esperei gerações, esperei por séculos para que as pessoas viessem e se
aproximassem de Mim, a fim de poder derramar sobre elas tudo o que sou.
Você que tem um caráter forte, ouça isso: Nesses cultos, dependendo da força do seu caráter, você descobrirá que
tudo o que precisa fazer é andar no que Eu disse que posso fazer. E você destruirá as obras do inimigo.
Quando eu disse isso, vi fortalezas de civilizações que precisam do avivamento.
Ele Se agrada em fazer coisas por você
O desejo Dele é entrar em você, mudar e fazer coisas – as coisas que fazem diferença para você.
Aquele que se agrada – Ele quer que você saiba que Ele Se agrada em fazer coisas por você e realizar aqueles desejos do seu coração que
são Dele.
Seja disciplinado e aprenda como
O inimigo conseguiu esconder essas coisas com a religião, mas Eu tornei possível que você saia de onde está e venha
para onde estou, porque você é quem decide.
Eu não enviei o Mestre? Eu não fiz provisões para que mesmo quando você não saiba o que está acontecendo, Ele
saiba? E se você O seguir, Ele Me revelará, diz o Senhor. Portanto, seja ensinado pelo Espírito. Seja disciplinado e aprenda
como passar tempo na Minha Presença. Deixe-Me operar a Minha mente em você e você verá, pois sairá vitorioso de um
momento atribulado.
5 de Outubro de 2009 – Você estará livre para seguir adiante
Ele disse: Muitos de vocês estarão livres para seguir adiante em lugares desconhecidos. Isto porque o que estava
impedindo vocês foi destruído.
7 de Outubro de 2009 – Em breve, muito em breve
Em breve, muito em breve, o que agora são doutrinas e estudos será a sua própria vida.
Transforme isso em um momento glorioso
Na medida em que uso a autoridade que foi liberada aqui e transmitida para que Eu possa pegá-la e ministrá-la no
futuro – você estabelece coisas que certamente acontecerão, você verá, pois Me liberou para o futuro. Há uma unidade que
foi preparada, fazendo com que Eu opere o futuro como nunca.
Então, fique firme. Será um momento glorioso. Será que você ficará livre da perseguição? Não, não posso dizer isso.
Haverá perseguição, mas ela será combatida com um fundamento diferente. Então, regozije-se e seja muito feliz.
Descubra como se separar; refresque-se na Minha Presença. Descubra como ficar alegre quando vir essas coisas
acontecerem, sabendo que em breve voltarei. Transforme isso em um momento glorioso e você poderá ser a resposta que as
pessoas têm buscado; a colheita será enorme, diz o Senhor.
O amor ao dinheiro – despoje do velho homem
O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal – isso é raramente combatido. Poucos superaram esse lugar, mas ouça
novamente, na medida em que se aproxima de Mim em sua identificação e se despoja do velho homem, saiba que também se
aproxima cada vez mais daquela liberdade [do amor ao dinheiro]. Estou com você neste lugar, diz o Senhor.
Neste lugar – certamente Ele está aqui, ou seja, estamos ao alcance de um lugar em que o Corpo de Cristo não anda
há um tempo. E se você terminar de se despojar da ganância e das prisões que ela tem sobre você, você lidará com muito mais
do que imagina.
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Abra seu coração e receba
Nota do editor: a seguinte profecia veio antes de uma linha de oração para os chamados por Deus a serem empresários do evangelho, a fim
de receberem uma transferência de graça.
Centenas de horas de meditação, centenas de horas de receber e orar para que Eu transfira isso, diz o Senhor. Então,
abra seu coração e receba o que estou fazendo por você.
8 de Outubro de 2009 – Ele busca por maneiras de entrar
Nota do editor: a seguinte profecia veio durante o momento de oração para os lenços ungidos.
Você não sabe que Ele está sempre buscando? Ele busca por maneiras de entrar, não de sair. Não precisamos ter medo e correr. Ele quer
isso mais do que você.
Então, não se aproxime disso como se não fosse acontecer. Vai acontecer.
A razão para não crer é por não conhecê-Lo muito bem. Mas nem isso o deixa bravo. Então, Ele está praticamente dizendo: Venha,
venha. Por que você não Me deixa fazer isso?
O dia dos reis está chegando
O Corpo que temos servido, que é a noiva Dele, não mais carregará o fardo financeiro do ministério, através de
dízimos, ofertas, semeando e colhendo. Será um novo dia – o dia dos reis está chegando. Eles estão recebendo a autoridade e
provisão para prover.
Não ache estranho se a fonte das ofertas secar, pois a noiva não mais terá a responsabilidade de prover para o Reino.
Isto será encargo dos reis.
9 de Outubro de 2009 – Na comunhão você descobrirá como
Está graça não vem de você, é um dom de Deus. O que você poderia fazer para merecer isso? O que você poderia
fazer que Eu já não tenha feito por você?
Ouça-Me: se você entrar em comunhão Comigo, você descobrirá como – através do que lhe dei – se entregar. E o
que Eu sou se manifestará, pois é o que você é. Você, então, verá que não será infrutífero ou infértil na colheita dos últimos
dias.
Receba tudo o que tenho
Nota do editor: essa profecia foi recebida antes de uma oração para cura.
Não se limite ao que Eu estou fazendo no presente, mas abra seu coração para receber tudo o que Eu tenho, diz o
Senhor.
***Fim das profecias da Conferência***
11 de Outubro de 2009 – Quanto mais tempo você passar Comigo
Pelo Meu Espírito, deixe-Me levar você ao lugar que preparei para você. É um lugar de segurança. É um lugar onde
tudo pode ser mudado.
Enfatizarei novamente: deixe-Me, pelo Meu Espírito, levá-lo a esse lugar.
Quanto mais tempo você passar Comigo, mais livre você se tornará na caminhado do “não posso” para o “posso”.
18 de Outubro de 2009 – Ele adora a comunhão
Ele adora a comunhão dos louvores e adoração das pessoas. Há uma comunhão não só para você, mas para Ele também.
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