
Querido Amigo(a), 

 Quero expressar de todo o meu coração os meus votos de fim de ano a você, sabendo que a mesma esperança 
que tenho em mim está operando em você – a esperança em Cristo. 

 Parece que a época do Natal traz consigo essa esperança, principalmente quando ouvimos aquelas músicas 
antigas, como “Noite Feliz”, que nos fazem sentir uma enorme gratidão pela nossa família e velhos amigos, assim como 
pelos novos amigos que estão se tornando velhos. Isto é o que a vida tem de melhor. 

 Você não faz idéia de quanto o seu ministério e fidelidade significam para mim, como um amigo e colaborador. 
Este Evangelho é tudo para mim e não há nada mais importante do que suas orações e fidelidade. Então, quero dizer: 
MUITO OBRIGADO! 

 Com o passar dos anos, tive o privilégio de ver muitos Natais e a cada ano a Palavra tem crescido em mim. 
Hoje, quando olho para a passagem que descreve o menino Jesus, fico maravilhado com Deus. 

 Lá estava um bebê deitado em uma manjedoura, envolto em panos, porque não havia lugar na estalagem 
naquela noite, como diz Lucas 2:7. No entanto, nas mãos daquele bebê, que provavelmente pesava uns 3 quilos, estava 
o destino de toda a raça humana – muito mais do que isto, o destino de todo o nosso planeta e universo. 

 
 Nosso planeta tem por volta de 40 mil km de circunferência e está a cerca de 150 milhões de km do sol. O 
menino Jesus tinha uns 50 cm de comprimento e pesava uns 3 quilos; o destino de todas essas coisas estava contido 
nesses 3 quilos de carne. 

O pecado de Adão não só fez toda a raça humana herdar a morte espiritual, mas também fez com que o nosso planeta 
fosse destinado à destruição, como Pedro disse em sua segunda epístola 3:10:  

Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, 
ardendo, se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. 

Quando tudo acabar, este bebê que cresceu e se tornou um homem que também era Deus, nos dará tudo de volta e 
muito mais. Você pode ter certeza de que o novo céu e a nova terra que Ele nos dará estará além deste céu e terra 
antigos, assim como o nosso corpo glorificado estará além do corpo que temos agora. 

 Apocalipse 21:1 diz:  
E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já 
não existe. 

Então, neste Natal, quando você olhar ao seu redor, para as pessoas, as estrelas, o sol e a lua, lembre-se de que 
aquele pequeno visitante, que um dia veio a este planeta há tantos anos, mudou o destino de todos nós. Ele veio para 
nos buscar e nos levar para casa com a nossa família junto do Deus Pai. 

Olhe para cima, meu amigo. Eu espero que você esteja se sentindo especial, porque você é. Você, a sua família 
e seus amigos: ELE FEZ ISSO POR VOCES! 

Creio que algo muito bom vai acontecer com você neste Natal. 

Muito obrigado por ser meu amigo. 
 

TENHA UM NATAL GLORIOSO! 
 São os votos de Dave Roberson e do MinAMD 
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DAVE  ROBERSON 

Dezembro – 2007 

Querido amigo, 

 Você sabia que podemos abreviar o tempo necessário para desenvolver o amor de Deus? Isto é totalmente 
possível. Você pode superar todos os meios naturais e ineficazes que as pessoas usam para se tornarem mais amáveis, 
buscando o amor de Deus com tamanha tenacidade que faz com que você não desista; mesmo quando for difícil! É 
sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Primeira Coríntios 12:31 quando diz, Entretanto, procurai, com zelo, os 
maiores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. 

 No capítulo 13, Paulo diz o seguinte no primeiro versículo, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos 
anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine.  Ele quer dizer que uma 
pessoa pode ser capaz de falar em línguas e ainda assim odiar, invejar e causar divisões e confusão. Mas Paulo NÃO 
está dizendo que uma pessoa que se estabelece em uma vida de muita oração e edificação através da oração em línguas 
constante pode CONTINUAR sendo como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. 

 Veja, quando você ora em línguas constantemente para a sua edificação pessoal, Deus purifica você do bronze 
antigo e lhe dá ouro. Ele lhe mostrará um caminho mais excelente e muito mais rápido para desenvolver o amor. 

 Sem dúvida alguma é muito difícil morrer para o mundo a fim de andar neste tipo de amor. Sei disso por 
experiência própria. Já me aconteceu de pessoas com as quais me associei no ministério ficarem contra mim, me 
criticando, embora eu as tivesse ajudado e sempre as tivesse apoiado quando precisaram de mim. 

 Às vezes parecia que a decisão de não me defender contra as críticas estava me despindo da minha virilidade. 
Mas tudo bem – eu nunca deixarei de buscar o amor. As minhas raízes estão ficando grandes e profundas, então, você 
pode imaginar como será esta árvore quando ela estiver totalmente crescida! Estou certo de que quando eu for ter com 
o Senhor, muitos frutos suculentos estarão pendurados em galhos fortes e saudáveis! 

 Este deve ser o seu objetivo também. É claro que é difícil deixar sua carne morrer. Não é nada fácil ficar de 
boca fechada quando alguém fica discursando enfurecido e sai batendo o pé. Mas toda a vez que você escolhe fazer a 
coisa certa, um processo de mortificação entra em operação. E NADA é mais forte que o poder do amor quando 
operado de acordo com o Espírito de Deus e a Sua Palavra. 

 Dessa forma, o caminho mais excelente a que Primeira Coríntios 12:31 se refere é buscar o amor de Deus com 
a mesma tenacidade que você busca os dons do Espírito. Você deve buscar a manifestação do amor de Deus em sua 
vida com a mesma intensidade que buscaria qualquer coisa que Deus proveu para você. 

 De acordo com o apóstolo Paulo, é isso que qualifica você a participar do alimento sólido da Palavra. Aqueles 
que só agüentam o leite da Palavra são os que escolhem permanecer carnais, invejosos e cheios de contenda (1 
Coríntios 3:1-3). 

 Na medida em que eu me apaixono mais por Deus, fica cada vez mais claro para mim que precisamos atingir 
um certo nível no amor Dele para podermos andar em Sua paz. Se nos apegarmos a algo em nossa vida que nos faz 
magoar as pessoas, a paz permanecerá muito longe de nós. O mais próximo que chegaremos desta paz que Jesus nos dá 
será apenas admirar os discursos dos que falam sobre ela. Tudo o que há em nós que tem a capacidade de magoar as 
pessoas nos impedirá de viver na paz de Deus. 

 Isto é bem verdade quando se trata da nossa família. Nossa família não deve ser o alvo onde descontamos 
todos os nossos problemas. O amor de Deus não pode ser derramado através da nossa família para o mundo enquanto 
formos carnais e cheios de contenda, presos no leite da Palavra. 

 Por outro lado, alguém que come o alimento sólido – que busca as cosias de Deus com fervor – não admite 
inveja, contenda e divisão em sua vida. Não importa o que as pessoas ao seu redor estejam fazendo, esta pessoa não 
toma parte nisto. Quando alguém vai até ela, querendo contar uma fofoca, ela simplesmente diz que não quer ouvir. 

 Em Efésios 4, Paulo fala sobre o que é necessário para que suportemos o alimento sólido da Palavra. Primeiro, 
em Éfesios 4:7, ele diz, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A 
graça da qual Paulo está falando é o nosso chamado individual. Cada um de nós tem um chamado diferente de acordo 
com a graça que nos foi dada. 

 Paulo disse algo parecido em Romanos 12:6, Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi 
dada... Logo antes disto, ele também disse, Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que 

http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi?procurar=c%C3%ADmbalo&exata=on&link=bol&lang=BR
http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi?procurar=gra%C3%A7a&exata=on&link=bol&lang=BR
http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi?procurar=dom&exata=on&link=bol&lang=BR
http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi?procurar=gra%C3%A7a&exata=on&link=bol&lang=BR
http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi?procurar=gra%C3%A7a&exata=on&link=bol&lang=BR


 

Ministério Ana Maria Dias * www.minamd.org.br * 11 4191 6425 

3
não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que 
Deus repartiu a cada um. (v. 3) 

 Ele quer dizer o seguinte, “Você não chamou a si próprio; não foi você que separou uma posição específica no 
Corpo de Cristo para si mesmo – DEUS fez isto. Portanto, por que você pensaria de si mesmo além do que convém?” 
Isto tem tudo a ver com o que Efésios 4:7 diz, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do 
dom de Cristo – ou seja, de acordo com a proporção, ou posição, que Deus nos chamou para cumprirmos no Corpo 
de Cristo. 

 Paulo continua em Efésios 4:8-10: 

Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos 
homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da 
terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as 
coisas.  

 Paulo quer que entendamos que o mesmo Jesus que subiu ao Céu, primeiro sofreu a morte e, então, desceu às 
regiões inferiores da terra. Ele fez isso para levar cativo o cativeiro e nos conceder estes dons por graça. Nós não 
pagamos por eles. Não os merecemos. Recebemo-los na medida pela qual fomos chamados. 

 Creia em Deus quando Ele diz que você foi chamado para cumprir a sua medida. A medida da fé foi enviada 
para que você cumpra o SEU chamado, não o meu. É por isso que só você será julgado pelo seu chamado. Primeiro, o 
Senhor lhe deu a graça para o seu chamado; então, Ele lhe deu a medida de fé para cumpri-lo. Pode ser que você falhe, 
mas não será por falta da provisão de Deus para o seu sucesso. 

 Agora olhe o que Efésios 4:11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Note que Paulo lista todos os cinco dons do ministério. 
Em Primeira Coríntios 12, ele os lista novamente junto com as outras três operações de Deus: A uns estabeleceu 
Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, 
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 

 Esta lista em Primeira Coríntios 12 inclui todas as oito operações que formam a estrutura do governo de Deus 
e inclui todas as pessoas no Corpo de Cristo. A lista começa com o ofício do poderoso apóstolo, seguido pelo profeta e 
mestre. Contudo, ela também apresenta os ofícios de pastor e evangelista dentro de “milagres e dons de curar”, já que 
estes dois dons do Espírito são os que capacitam e qualificam o ofício pastoral e evangélico. Os milagres e dons de 
curar também dão acesso aos ofícios dos cinco ministérios porque todos os cinco devem estar equipados com estes 
dons espirituais. 

 Efésios 4:12 nos diz por que Deus nos deu todos estes dons: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos 
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.  

 É importante notar que Paulo apresenta estes três propósitos separadamente. Quando olhamos para Efésois 
4:11 e Primeira Coríntios 12:29 ao mesmo tempo, descobrimos por que ele fez isto. 

 Em primeiro lugar, vemos que Deus nos deu as primeiras cinco operações – os cinco ofícios do ministério – 
PARA O APERFEIÇOAMENTE DOS SANTOS. Estes cinco ministérios devem dar ao Corpo de Cristo a 
revelação que recebem do Senhor. Eles devem ministrar a Palavra de Deus para levar os santos do leite espiritual ao 
alimento sólido. Desta forma, os santos podem amadurecer até que a sua transformação esteja completa. 

 Em seguida, Primeira Coríntios 12:29 lista as operações de socorros e governos. E o que fazem essas duas 
operações no Corpo de Cristo? Elas cumprem o segundo propósito listado em Efésios 4:12: DESEMPENHAM O 
SERVIÇO DO MINISTÉRIO. 

 Por fim, a oitava operação – variedades de línguas – é listada. A manifestação mais importante das variedades 
de línguas é a operação direta do Espírito Santo dentro do espírito do crente para que ele seja edificado. Este é o 
propósito cumprido por esta operação: A EDIFICAÇÃO DOS SANTOS. 

 Jesus deu todos estes dons ao Corpo de Cristo para que pudéssemos ser pessoas que comem o alimento sólido 
espiritual – que não causam divisões, não invejam e não se envolvem em ofensas e contenda. Foi para isto que Ele deu 
estes dons... até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita 
varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. (v. 13) 
  

Efésios 4:14-16 diz: 
Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor 

por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o 
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corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada 
parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 

 O Corpo de Cristo torna-se bem ajustado e consolidado através do quê? Através do que toda junta efetua de 
acordo com a justa cooperação de cada chamado segundo a sua medida. Isto resulta em um aumento do Corpo para a 
sua edificação em amor. 

 Então, deixe Deus perscrutar o seu coração e preparar você para o caminho mais excelente. Busque o amor, o 
perdão e a paz com o mesmo fervor e tenacidade que busca o desejo de ver Deus usando você para ressuscitar um 
morto. Quando uma pessoa criticar você ou brigar com você e a sua carne quiser “acabar” com ela, escolha o amor. 
Quanto mais você escolher andar no amor de Deus, mais privado o inimigo ficará do poder para dominar você! 

 Quando você escolhe andar no amor de Deus, você está lutando pelo quê? Você está batalhando por um alto 
nível da operação dentro da sua parte no Corpo. Cada decisão que você toma de andar em amor fará com que você 
traga crescimento ao Corpo para que ele se edifique em amor! 

 Então, quando alguém ofender você e você tiver oito coisas diferentes na ponta da língua para responder, pare 
por um momento e deixe a unção do Espírito Santo limpar a sua mente e acalmar o seu coração. Eu sei que é difícil 
segurar a língua, mas você consegue. Ele vai ajudar você. 

 Deixe que o Senhor submeta a sua alma à operação Dele de edificação enquanto você ora fielmente em línguas. 
Deixe-O fazer com que você veja as pessoas de uma maneira diferente quando elas magoam e ofendem você. 
Agradeça-O continuamente pelo caminho mais excelente e nunca pare de buscar uma vida vivida de acordo com o 
amor Dele. 

 Existe uma maneira de andar no amor de Deus, mas somente através da força Dele. Você pode se apoiar nesta 
força, mas precisa buscar o caminho mais excelente que Ele tem. Escolha perdoar as pessoas de todas as ofensas. Peça 
para o Senhor ajudá-lo a estar disposto a morrer através do poder do Espírito Santo. E então, prepare-se para 
experimentar o prazer de andar em um nível diferente da paz sobrenatural. 

 Seu amigo e colaborador, 
DAVE  ROBERSON 

 
 
 

Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

 

19 de Agosto de 2007  

 Você está verdadeiramente atingindo o momento em que Eu poderei Me manifestar nestas cosias. É Meu 
desejo unir o sobrenatural com o Meu amor ao uni-lo à mídia e à graça das Minhas bênçãos. 

 Mas ouça: o Meu amor é muito mal interpretado. Primeiro, Eu tive que transferir a você o conhecimento 
suficiente para que você entendesse o que está sendo unido, pois Eu disse, “Se você fizer estas coisas, você nunca 
cairá”. [2 Pedro 1:10] 

***** 

 Você que está prestando atenção pode ver as estações mudarem. Chegou um momento em que muitos de 
vocês experimentarão o que não experimentaram antes. Você beberá dos rios profundos de água viva e operarão com 
mais liberdade do que antes. Seja fiel e forte, pois o alicerce de todos os edifícios sofrem provação. 

 Seja forte; seja forte; seja forte; seja forte. 

 Comentários – Nesta próxima parte, muitos de vocês estavam voltando e trazendo uma colheita; a sua alegria e operação eram 
contagiosas; pois muitos ficaram mais fortalecidos, encorajados e estabelecidos. 

 

26 de Agosto de 2007  

 Você acha que Eu deixaria de aproveitar a Minha presença e a Minha graça para mover as coisas que precisam 
ser movidas? Quando consigo unir estas duas coisas, posso mudar certas coisas. O desejo do Meu coração é que coisas 
em certas áreas da sua vida sejam mudadas e a Minha graça e poder farão exatamente isto. 
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7 de Outubro de 2007  

 De fato, ajustes serão feitos, mas o tipo de ajuste que Eu faço são no Espírito, pois quando o fruto aparece, ele 
vem de uma colheita que permanece para sempre, diz o Senhor. Você será para sempre transformado. 

 

***** 

(As línguas mudaram e esta foi a interpretação:) 

 Por que todas as Minhas línguas seriam as mesmas, diz o Senhor, nas línguas que uso para interpretação? Na 
língua comum que Eu lhe dou você pode notar variações nas palavras. Por quê? Porque você está falando coisas e 
mudando coisas que nunca foram mudadas. 

 Portanto, regozije-se; e quando o Espírito lhe der um sinal, ouça o seu coração. 

 

***** 

 Chegou a hora em que eu poderei derramar o Meu Espírito livremente, como desejei derramá-Lo todos estes 
anos. O Meu fundamento está sendo mantido em segurança. Agora posso começar a derramar porque sei que a 
máscara do engano foi removida. Em vez de serem parados e levados para traz, muitos de vocês entrarão na colheita 
que preparei para você desde a fundação do mundo. 

 Seja forte, pois Eu nunca estive tão perto de trazer este avivamento em você, diz o Senhor. Tome posse disto e 
siga-Me. Agora, você pode confiar a muitas pessoas o que está acontecendo com você e você será vitorioso; você se 
gloriará nestes testes e tribulações que pararam muitos no passado. 

 Então, seja forte na sua armadura, levante-se e comece a lutar, diz o Senhor. 

 

***** 

 Ele quer que você saiba que quando você se dedica e se torna mais forte, embora você fique mais manso e 
cheio de amor, a sua fé será ousada – OUSADA. 

 

***** 

 Você está olhando para Mim, mas Eu estou olhando para você. Estou olhando para você e você está olhando 
para Mim, pois estou falando de coisas celestiais, diz o Senhor. Estou falando de coisas que estão na Minha mente e que 
tenho para você. 

 Quando encontro alguém que transmite o que Eu quero dizer, você acha que deixarei de dizê-las para que você 
fique livre? É Meu desejo estabelecer você neste caminho de comunhão Comigo, pois sou manso e humilde e você 
encontrará descanso para a sua alma. 

 

8 de Outubro de 2007  

 Muitos não ensinam os Meus caminhos e passos, pois não sabem quais foram os passos que deram para chegar 
onde estão. Eles só conhecem o que foi dominado pela Minha presença e se regozijaram no que Eu estava fazendo. 

 No entanto, Eu desejo um lugar onde posso ensinar as pessoas sobre os passos que são tomados 
deliberadamente até que eles andem no Espírito e no poder do que separei para elas. 

 O inimigo se dedicará contra você tentando convencê-lo de que estas coisas estão erradas e de que nada está 
funcionando, quando, na verdade, o contrário está acontecendo. Quanto mais barulho ele fizer, mas perto Eu estarei, 
diz o Senhor. 

 

9 de Outubro de 2007  

 Comentários – Entender a natureza do amor Dele... Saiba disto: Eu usarei todos os meios, todos os caminhos que 
tenho. Você acha que Eu não usarei algo assim repetidas vezes? Eu amo as pessoas e usarei todo o acesso que elas me 
derem para fazer o que quero fazer. 
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 Veja isto da seguinte maneira, pois este é o Meu desejo: Dê-Me um meio através do qual mover e Eu moverei, 
pois não estou retendo nada bom de você. É Meu desejo retirar o sofrimento quando encontro o que preciso para fazer 
isto. 

 Dê-Me um meio e Eu estarei presente com o Meu poder, diz o Senhor. 

 

10 de Outubro de 2007  

 Línguas e interpretação – Ele está falando do grande amor Dele e do que Ele tem para você; Ele está falando como seu Pai: Ele 
sempre faz tudo o que pode através do que Ele encontra disponível. 

 

***** 

 Muitos de vocês provaram que Eu sou bom. Mesmo nestes momentos, Eu apresento as coisas a você de tal 
maneira que você pesa as provas e Me escolhe. 

 Eu tenho tanto planejado que muitos de vocês estarão envolvidos em derramamentos em diferentes partes da 
terra. Você não só estará envolvido, mas também preparará o lugar para que um derramamento seja recebido. 

 Levante-se e seja forte. A Minha mão está sobre você. O Meu desejo é que você ouça estas coisas que não 
estão sendo ouvidas para que fique livre, diz o Senhor, e saiba que pode confiar em Mim, que Eu cumprirei tudo o que 
prometi. 

 

12 de Outubro de 2007  

 Eu tenho prazer em poder estar perto para mudar você. Eu Me deleito nos testemunhos e na esperança que 
você leva para as pessoas. 

 

21 de Outubro de 2007  

 Um andar de paz Comigo é um andar purificado. Poder andar na Minha paz em meio à adversidade é como 
ouro fino. 

 Então, venha; tome o Meu jugo sobre você e aprenda de Mim. Lance as suas preocupações sobre Mim, pois 
Eu cuido de você. Como tudo o que Eu faço que é impossível, também farei isto. 

 Tudo isto é para você e você é para Mim. Venham, vocês que estão oprimidos e Eu os aliviarei. Venha, ande 
no Meu descanso. 

 O avivamento explodirá. Ele explodirá nas nações e o inimigo saberá que o tempo está acabando, e se 
desesperará. Venha; venha, ande Comigo. 

 Comentários – Isto tem a ver com nenhum fio de cabelo seu perecerá. 


