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DAVE ROBERSON
Dezembro – 2009
Querido Irmão,
Saudações a você e seus amados nessa época de Natal.
Uma das coisas que mais gosto sobre o Natal é o fato de que todo o mundo volta a lembrar de um pequeno bebê em
uma manjedoura que passou por aqui há uns dois mil anos. Acreditando Nele ou não, as pessoas ainda assim reconhecem
Jesus como o Filho de Deus, que veio ao mundo – PARA SALVÁ-LO. E muitas famílias se reúnem para participar da
celebração durante essa época especial de Natal e Ano Novo.
Quando vejo o cenário da manjedoura, com Maria carregando o bebê Jesus nos braços, não deixo de pensar que
dentre todas as mulheres nascidas, Maria sempre será a única que ocupou um lugar especial. E foi isso que ela deu ao mundo:
O FILHO DE DEUS. Ela tornou possível a vinda Dele, e por isso, eu sempre serei agradecido.
Foi o anjo Gabriel que apareceu para Maria e lhe disse o quão abençoada ela era dentre as mulheres. Em Lucas 1:35,
ele disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o
Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, Maria realmente se tornou a porta através da qual
Jesus entraria nesse mundo.
Muitas vezes quando Jesus ensinou coisas difíceis de entender, Ele utilizou parábolas, pois são uma forma de ilustrar
algo espiritual para entendermos com nossa mente natural. Essas parábolas freqüentemente excedem barreiras culturais, ao
usarem exemplos comuns, como as aves do céu, os lírios do campo e o pastor das ovelhas.
Assim, em João 10:1,2, quando Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas, ELE ERA O PASTOR E NÓS, AS
OVELHAS.
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por
outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O curral das ovelhas era um cercado onde elas eram mantidas a salvo. Ele possuía apenas uma entrada, uma porta pela
qual as ovelhas entravam e saiam. Contudo, o curral ao qual Jesus se referia nesses versículos era a humanidade.
Veja, todos nós estávamos em um curral, cercados pela morte espiritual, que é a natureza do pecado, e não tínhamos
como escapar. Para poder nos salvar, Jesus teve de entrar pela primeira porta – vestindo-se de humanidade – a fim de poder
abrir a segunda porta, que nos libertaria da morte espiritual. Foi por isso que Ele disse no versículo 9, Eu sou a porta; se
alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens.
Maria proveu a primeira porta, e a Cruz proveu a segunda. Jesus teve de entrar pela primeira porta para poder abrir a
segunda! Por essa razão Ele disse no primeiro versículo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe
por outra parte, é ladrão e salteador. Em João 14:6, Jesus disse, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; NIGUÉM
VEM AO PAI SENÃO POR MIM. Não há outra porta para Deus sem ser Jesus! Ele é nossa única saída.
Qualquer um que oferecer salvação através de outra porta é um ladrão e salteador e roubará nossa esperança de
salvação. Mais uma vez, Jesus disse em João 10:9, Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e
sairá, e achará pastagens.
Sou extremamente agradecido – mais do que nunca. Somos muito mais para Deus do que um projeto de recuperação.
João disse, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o
mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. (1 João 3:1) Éramos família de Deus, e Ele nos perdeu. No
entanto, Ele NÃO desistiu de nós.
Então, quando você ouvir canções de Natal sobre Jesus, Maria, os anjos e os sábios, pense no seguinte: tudo isso foi
por nós. Ele veio por mim e por você. O cristianismo não é uma religião – é uma família. E enquanto você estiver celebrando,
lembre: tudo mudou no dia em que Jesus veio a esse mundo; aquele dia mudou o curso do universo, de nosso planeta. Nada,
em toda a criação, permaneceu igual.
Em breve, Deus reunirá a todos nós com Ele em um novo Céu e uma nova Terra, mas, enquanto isso, deleite-se em
sua família e bons amigos. Eles são a melhor coisa que essa vida tem a oferecer. E não se esqueça de nossos irmãos perdidos
que não conhecem Jesus. Lembre-se sempre de que somos família Dele.
Que você tenha seu melhor Natal e um feliz Ano Novo!
Seu amigo e colaborador,
DAVE ROBERSON
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Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
25 de Outubro 2009 – Seja diligente em se preparar
Você está se aproximando rapidamente de lugares onde nunca esteve antes, portanto, seja diligente em se preparar e
receba o que estou oferecendo; entregue-se a Mim para que Eu possa operar Minha mortificação em você. Grandes coisas
estão por vir, mas fique pronto, diz o Senhor.
Ele está dando grandes passos para o derramamento, então essa é a razão caso você sinta que Ele está sendo mais insistente com relação à
oração: você deu mais abertura para Ele agir.
1°de Novembro de 2009 – Conheça e entenda o mover do Espírito
Ele adora estar livre para mover no poder do Seu Espírito. Ele também gosta quando as pessoas são agradecidas e respeitam os moveres do
Espírito, – não estamos falando com relação a crianças – foi isso que Ele disse nas línguas. Não tem a ver com uma criança chorando, ou algo
assim.
Muitas pessoas não conseguem ministrar quando isso acontece, pois isso as irrita e as distrai. Não estamos falando desse tipo de
desrespeito, e sim, sobre a diferença entre pessoas que não se importam [com os moveres do Espírito] e as que se entregam, envolvendo-se no que Ele
está fazendo.
Ao se envolver, você se acostuma com outro nível do Seu mover, e isso é necessário para os dias que virão, quando será preciso um ministério
de verdade, em que há pessoas que conhecem e entendem o mover do Espírito, na medida em que Ele aumenta o poder e a operação diariamente nessa
direção.
Então, algo está chegando. Eu vi a cidade coberta por tanta glória de Deus que as coisas estavam acontecendo com rapidez e em muitos
lugares. As pessoas ficaram olhando de um lado para o outro, procurando por alguém que as ensinasse, elas perguntavam: O que está acontecendo?
O que está acontecendo?
As trevas estão aumentando. Eu não disse que isso aconteceria? As trevas estão aumentando, mas os Meus dons
também. Levante-se e seja forte, pois colocarei as Minhas fortalezas para que se enraízem e a Minha luz seja manifesta no
lugar das trevas.
Oh, todas essas forças se convergirão, mas o Meu plano prevalecerá, diz o Senhor. Faça uma grande colheita durante
a adversidade nesses últimos dias.
Tome posse dessas ferramentas
As pessoas estão chocadas, pois nunca passaram por momentos como esse – em muitos anos. Mas o que fará a
diferença é que em nenhum momento no passado, quando houve adversidades e tribulações, foi possível que vozes fossem
ouvidas ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo.
O diabo está usando essas ferramentas. Então, é hora de agir. Tome posse dessas ferramentas e magnifique a Mim e à
Minha Palavra. Você verá que quando começa a operar em tudo o que tenho e sou, o Meu poder atingirá diversos lugares no
mundo com a mesma velocidade e volume que as coisas atuais têm atingido, diz o Senhor.
Mais em breve do que você imagina
Desde que essas profecias começaram a serem proferidas, você passou a se perguntar, “Não sei se verei isso
acontecer. Estou ficando velho”. Mas saiba que será mais em breve do que você imagina.
Fique firme no seu percurso
A princípio a instrução que Ele me deu parecia muito difícil de seguir, pois parecia que eu tinha sido tirado da colheita de repente. Mas,
com certeza, por saber o que ouvi, obedeci a Ele e vim até aqui como Ele me instruiu.
O diabo aumentou seus ataques, mas dessa vez não parece ser ele, como foi no passado, quando ele veio e causou muita confusão. Dessa
vez, ele está operando mais às escondidas, com mais sabedoria que vem dos lugares altos onde ele reina.
Não ache estranho quando vir essas coisas acontecerem sem aparente razão. Fique firme no seu percurso e saiba que
um dia você não será capaz de chegar perto desse lugar, diz o Senhor.
Muitos realizarão coisas em pouco tempo
Essas coisas serão multiplicadas muitas vezes pelos semeadores que superam os ceifeiros, então, fique firme, pois para
a sua alegria, muitos realizarão coisas em pouco tempo. Isso porque dedicaram seu tempo para estabelecer esse fundamento.
Então, regozije-se e fique alegre, pois os dias que virão serão maravilhosos.
Como um Pai com seus filhos
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Como um Pai com Seus filhos, Meu desejo é aproximá-lo de Mim, para fazer aquelas coisas que não podem ser feitas
de nenhuma outra forma. Muitos de vocês perderam a fome por coisas do mundo, cruzando a linha, diz o Senhor, pois você
disse que sua vida não é mais sua.
Assim, você Me libera para fazer o que qualquer bom pai faria. Mas Eu não faria essas coisas no lugar do que preparei
para você como o Meu Corpo.
O crescimento se manifesta de diversas formas
Você não sabe que quando Me permite trazer o crescimento, ele se manifesta de diversas formas?
Sistemas inteiros mudarão
Muitos de vocês têm o desejo de serem usados, mas não viam como isso seria possível devido aos sistemas religiosos
atuais. Mas quando você der o passo, dirá, “Eu não sabia que era preciso atingir certos entendimentos para ter o meu
fundamento”. Você se maravilhará, dizendo, “Por que não pude ver isso antes?” E dirá mais alto do que nunca, “Poder operar
nisso é a graça Dele”.
Os Meus moveres atingirão com mais força os sistemas desse mundo, pois você não entenderia a história do passado;
não há explicação que faça você entender as coisas que fiz na impossibilidade. Se você entendesse isso, saberia que levarei
Meu poder a lugares altos. Sistemas inteiros mudarão. Quando as pessoas forem realmente libertas, elas evangelizarão seus
arredores, sem se importarem com os sistemas – de prisões, de escolas, etc.
Quando o Meu poder, que não pode ser negado, começar a subir cada vez mais alto na Minha glória, as pessoas de
autoridade serão afetadas e elas também dirão, “Só pode ser Deus!” E o que Eu disse que aconteceria no seu mandato de
milagres, doutrina, verdade, integridade e sanidade mental, acontecerá; até os Einsteins do mundo terão de dizer que foi Deus.
Saiba que você tocou o Meu fundamento, e tocou o Meu edifício. Portanto, tocou a Mim, e nada será impossível para
você.
Algo tangível chegou
Algo foi depositado, ou está sendo depositado, e se tornou uma substância tangível na fé da qual o nosso avivamento é feito. Algo tangível
chegou.
Nos dias que virão, quando isso ganhar força, você ficará muito feliz pelo seu fundamento e por ter se preparado. Muito feliz.
Você verá coisas incomuns, mas fique firme. Muitos se tornarão ricos em breve, mas isso não dominará você. Você dominará o dinheiro.
O que Ele queria dizer nas línguas que, embora seja muito difícil superar isso, pois a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, esse grupo
de pessoas vai conseguir.
12 de Novembro de 2009 – Continue seguindo em frente
Estou convidando as pessoas para a Minha Presença de novas formas. Alguns que ouviram o convite nunca
experimentaram a Minha Presença, mas foi aberto um caminho através da oração e esse convite está acompanhado por muita
graça.
Por causa daqueles que se esforçaram para entrar na Minha Presença através de diligência e persistência pela Minha
graça, posso vir com a autoridade deles para oferecer essa graça que dá acesso à Minha Presença para muitos que não
conseguiam antes. Bloqueios foram destruídos e fortalezas, quebradas; eles não ficarão mais isolados de Mim e dessa graça que
está na Minha Presença.
Uma porta se abriu e um lugar foi conquistado pelos que seguiram em frente. Essa graça agora se estendeu, e os que
só conseguiram “espiar” a bondade da Minha Presença e da Minha cura poderão entrar.
O coração do Pai sempre diz, “Venha”. No entanto, o inimigo usa muitas fraquezas e cicatrizes para manter esses
filhos longe. Mas isso não será mais assim. Os que estão ouvindo o convite verão uma nova porta para a Minha Presença, e ela
está aberta.
O inimigo usa cicatrizes de concepções erradas para manter Meus filhos longe de Mim, e muitos não conhecem o
Meu abraço, embora esse amor esteja disponível para todos. Eu quero o prazer de abraçar cada filho Meu. É um grande prazer
poder derramar o Meu amor que cura sobre as feridas e cicatrizes que o inimigo usa para trazer destruição e afastar Meus
filhos das profundezas do Meu amor.
No abraço da Minha Presença há cura, e muitos estão prestes a entrar no Meu amor, que trará ondas de paz e cura.
Isso deve acontecer no caminho da plenitude do que Eu sou, pois a cura é parte das riquezas da herança que está em Mim.
Quando há esforço para seguir em frente, saiba que há uma porta para que outros entrem naquilo que seu coração
anseia, mas ainda não foi atingido. Continue seguindo em frente, pois a autoridade que é conquistada vai além de você. Muito
da vitória que está vindo já está começando. Fique no seu percurso e siga em frente.
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15 de Novembro de 2009 – Prepare-se para se adaptar
Por causa da missão em que estamos, as coisas não serão as mesmas, elas mudarão. As coisas serão diferentes. Prepare-se para se adaptar,
porque você enfrentará situações pelas quais nunca imaginou ter que passar. Você verá coisas que jamais pensou ver.
Então seja forte, e saiba que naquele momento, vocês serão peças chave. Cada um será uma peça chave. Então, fique no percurso, pois o
que você sabe está se tornando rapidamente muito importante, na medida em que continuamos a fazer o que Ele tem para nós.
Treine ouvir a Minha voz
Sintonize-se e ouça. Treine ouvir a Minha voz. Faça o necessário para se aquietar e ouvir, pois estou pronto para dizer
coisas que nunca foram ditas em pouco tempo, diz o Senhor.
Use as suas experiências
Muitos perguntarão, “Como pode isso acontecer?” Mas você responderá; muitos terão testemunhos. Você entenderá
o caminho que passou e poderá dizer, “Sente-se e deixe-me conversar com você”.
Você se maravilhará com a forma que as pessoas abrirão seu coração para Me deixar entrar. Será uma grande colheita
pela qual muitos oraram. Então, use as suas experiências, enquanto está nessa vitória, e se aproxima da próxima, diz o Senhor.
Coisas que trazem mudanças permanentes
Se aqueles que começaram famintos tivessem alimentado sua fome, ela teria aumentado. Depois que você recebe um
pouco, você quer cada vez mais. Mas, muitos pararam, pois os obstáculos se tornaram maiores do que o tempo que passavam
Comigo, diz o Senhor. Portanto, essas coisas vieram primeiro – sua vida, carreira e o poder do dinheiro.
Muitos que fazem promessas de Ano Novo as fazem, pois é o início de algo. Eles encontram força no início, quando
tomam um propósito na vida, mas a maioria é derrotada por problemas, acabando sem vitória. O grande passo adiante é
quando você começa a lidar com aquilo em você que é fraco e não permite terminar o que iniciou. Descubra como lidar com
isso – através da disciplina em fazer as coisas que trazem mudanças permanentes para o seu andar.
Eu não disse que a edificação é uma dessas coisas? Você pode se edificar em sua fé santíssima, orando. As mudanças
que acontecerão farão com que você supere os lugares onde sempre empacou.
Quem tem suficiente revelação? Quem é teimoso o suficiente para permanecer até que chegue a mudança? São
poucos os que chegaram até aqui, mas pude mudar bastantes coisas e atender o clamor de muitos corações para revelar a
Minha Palavra, como não pude em muito tempo. Portanto, regozije-se, pois essa chave precisava ser revelada por duas razões:
para sustentar e permitir o derramamento de glória nunca visto pela Igreja primitiva.
Portanto, a revelação que estamos recebendo agora nos sustentará em meio ao pior; ela sustentará todos a quem ensinamos, sem precisar
passar dois mil anos para entenderem.
O avivamento é feito dessas coisas
Com respeito à Minha visita à Rua Azusa: Aquele homem esperou muito e Me deu o que Eu precisava para vir. Mas,
por falta de maturidade, o que foi recebido foi destruído com o tempo. As minhas cruzadas de milagres vêm desses
movimentos do passado, quando homens pegam seus dons e saem por aí, despertando interesse. No entanto, nada pode
permanecer se os que carregam isso não mudam.
Ouça o que o Espírito diz sobre as coisas mais importantes que estou fazendo agora, enquanto amadureço vocês para
o plano que tenho em Tulsa. Você está amadurecendo não só em fé, mas em força para ficar firme em qualquer circunstância,
pois o avivamento é feito dessas coisas.
17 de Novembro de 2009 – Minha vida em você é o maior tesouro que existe
Existe uma graça para andar naquilo que você quer andar, e não é difícil – é fácil. É apenas uma questão de manter
sua mente e coração em Mim, recusando tudo o que vem para tirar você do Meu amor, misericórdia e paz.
Minha mente opera nos âmbitos do amor, misericórdia e paz. Fique nesses âmbitos. Ignore pensamentos sobre você e
sobre outros que não concordam com Meu amor, misericórdia e paz. Deixe que a Minha verdade guie seus passos. Fique na
verdade. Fique na paz.
O inimigo está em uma missão para dividir, pois na unidade e na paz está toda a força, que não pode ser atingida fora
do Meu amor. O inimigo quer atacar os que não têm suas mentes em Mim, mas em si mesmos. Não há paz quando você tenta
levar sua vida sozinho. Eu estabeleci um princípio de manter sua mente na verdade da Minha Palavra, e nada que esteja fora
da Minha verdade e amor faz parte da Minha mente. Operar na Minha mente é Me conhecer.
Muitos estão me conhecendo muito mais e andando em níveis maiores da Minha paz. O inimigo está vindo para testar
essa paz, e está usando as fraquezas da carne naqueles cujos pensamentos não estão em Mim. Com isso, eles se tornam
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devoráveis, pois não lançam toda sua ansiedade em Mim. Em vez disso, tomam os cuidados dessa vida, lançando-os nos
braços de suas próprias forças. Não há paz nisso, e eles se perguntam por que estão vivendo em tribulação.
Isso acontece, pois sou a paz deles, mas não tenho permissão para fazer isso ou para ser a força deles. Eles ainda se
prendem aos cuidados do mundo e cuidam de suas vidas, consertam as coisas com suas forças e vão contra o caminho do
Espírito, satisfazendo a carne e suas fraquezas. O resultado é uma falta de paz e o questionamento de não verem mais de Mim
em suas vidas. Faço o que Me permitem fazer, de acordo com suas escolhas por Mim ou por seu conforto.
O medo é o grande mestre por trás de tudo isso, e superar os medos que atormentam é amadurecer no Espírito.
Instrui Meus filhos a praticaram a adoração pessoal para entrarem em um lugar em Mim onde o Meu amor está livre para
operar e dissipar os medos, através da saturação da Minha presença, Verdade e Amor. Dei-lhes a chave do jejum para que o
seu espírito avance, para que tenham a força de enxergar as prisões do velho homem, que precisam ser quebradas.
Gostaria de alertar Meus filhos sobre as trevas que estão operando, atraindo muitos com mentiras misturadas a
verdades. O plano do inimigo é atrair o maior número possível de pessoas nesses lugares de meia-verdades, para ter um
exército de resistência contra o avivamento que está vindo. Os que estão em medo terão grande dificuldade na presença dessa
resistência. O medo precisa ser vencido para andar na paz que está na Minha natureza e para prevalecer nos dias que virão.
O inimigo tem preparado circunstâncias para tornar os próximos dias muitos difíceis, para aqueles cujas vidas estão
cheias de medo e tormento. Ele não tem misericórdia e seu plano é destruir. O Meu plano é a destruição do homem velho e a
vitória da plenitude da estatura da natureza em seu interior, para que a Minha glória seja vista em toda a Terra.
Preciso ter um povo que não vai desistir nesse caminho estreito. Na medida em que ele fica mais estreito, a pressão
contra as emoções ficará ainda mais forte se o homem velho não for mortificado. Mortifique o homem velho e vista o novo
homem, fazendo tudo o que foi ensinado. O caminho está se estreitando e muitos serão tentados a “marcar passo”, sem seguir
em frente. Isso não pode acontecer.
Dependa muito da comunhão com o Meu Espírito, para que Ele guie você adiante. Não resista a Sua liderança e faça
aquelas coisas que sua consciência sabe que deve fazer. Não se acomode com nada menor do que a plenitude da Minha glória
dentro de você. Já lhe dei tudo o que você precisa para ter a plenitude que está em Mim. Estou chamando os voluntários que
entregarão tudo o que são a Mim, nada menos. Quando você entrega tudo o que é a Mim, fico livre para dar-lhe tudo o que
sou, nada menos.
Aprecie o valor do tesouro que está diante de você, que sou Eu. A Minha vida em você é o maior tesouro que existe,
e muitos desejarão o tesouro pelo qual você entregou sua vida. A sua vida não é sua – é Minha, e estou procurando por
aqueles que entregam sua vida no estreitamento do caminho adiante, para que o Meu amor seja visto dentro de você em toda
a Terra. Tenho um povo que tem seguido o Meu Espírito, e agora estou chamando pessoas dentro desse povo que querem dar
mais da vida que está em Mim através de uma comunhão ainda mais íntima com Meu Espírito. Os portões para o caminho
ainda mais estreito estão abertos. Deixe-me acompanhá-los para dentro, um a um.
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