Ministério Ana Maria Dias
Caixa Postal 254 Barueri – SP 06455-972
Fone/Fax: (11) 4191-6425 www.minamd.org.br

DAVE ROBERSON
Janeiro – 2003
Querido Amigo,
Deus diz que não há maior alegria para Ele do que ver Seus filhos andarem na verdade (3 João 1:4). Mas a única
coisa que constitui a verdade é a própria verdade. Não importa quem a diga, quem a ensina, ou de quem seja a doutrina
– a verdade é a verdade pelo seu próprio mérito.
Aqui está uma revelação que cada cristão precisa conhecer: NÃO É SIMPLESMENTE PORQUE
ALGUÉM PREGA ALGUMA COISA QUE SEJA A VERDADE. Aliás, uma grande porcentagem de todo engano
vem do púlpito! Quanto mais carisma e inteligência tem a pessoa que está atrás do púlpito, mais ela pode enganar os
outros e mais o diabo ganha controle sobre ela. E aquela pessoa não irá somente desviar milhares pelo engano, mas
milhares e milhares!
Está parecendo que as pessoas idolatram a inteligência nesta época, embora o conhecimento seja apenas um
combustível que a sabedoria queima. Saiba que a inteligência não inclui necessariamente o poder de discernir. Na
ausência da sabedoria, o conhecimento pode ser usado para levar uma pessoa à direção errada.
Isto não significa que haja alguma vantagem em não ser instruído. O apóstolo Paulo seria o último a zombar do
conhecimento; ele usou seu conhecimento para uma grande vantagem no Reino de Deus. A verdade é que o maior
caminhar espiritual não é atingido por ser preguiçoso em seu intelecto, mas por ser tão cheio de Deus que o seu
conhecimento é dedicado inteiramente a ser usado em Seu Reino.
Mas, e a respeito de todo engano que se origina no púlpito? O que poderíamos fazer para evitar sermos
enganados?
Costumava ser um grande mistério para mim entender como um ministro podia ensinar a verdade tão
profundamente, eu até me sentava na ponta da minha cadeira para captar cada palavra; contudo no dia seguinte aquele
mesmo ministro podia ensinar algo tão errado que eu ficava pensando se ele havia se enganado em alguma ponto da
verdade na primeira parte!
Por exemplo, uma vez eu ouvi alguém pregar a doutrina da “graça definitiva”. Este ensino alega que Deus
separou sua justificação dos feitos da sua carne de acordo com Romanos 7:20: Mas, se eu faço o que não quero, já
não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. As pessoas que defendem este ensino dizem que não
importa que tipo de pecado você cometa na carne, ele não afeta sua justificação porque sua carne e sua justiça são
independentes uma da outra. Eu não sabia se deveria aceitar esta doutrina ou não, até que um dia eu perguntei a quem
estava ensinando, “Digamos que um certo pecador seja salvo e batizado no Espírito Santo e tenha por três meses um
glorioso tempo com Deus e depois caia para trás na vida velha, em todo caminho do pecado, vivendo na depravação e
no pecado nos próximos trinta anos, até que um dia alguém o mata em uma briga num bar. Aquela pessoa irá para o
Céu?”.
O ministro respondeu que sim! Alguma coisa dentro de mim SABIA que aquilo não estava certo. No entanto
este ministro ensinava coisas muito interessantes! Algumas vezes quando ele ensinava sobre um determinado assunto,
eu ficava tão entretido que se ele dissesse, “Buuuu!” Eu cairia da minha cadeira. Mas, no próximo dia ele ensinava uma
doutrina que não era bíblica como a graça definitiva!
Eu não entendia como aquilo podia acontecer. Como um homem podia discernir a verdade tão bem em certa
área e então ensinar algo tão fora de base em outra área? Eu pensei, Espere um pouco. Se o Espírito Santo tem um caminho
para ensiná-lo a verdade referente a um assunto, porque Ele não o ensina no outro assunto?
Por muito tempo não tive resposta a esta pergunta. Se o Espírito Santo veio com o propósito divino de nos
guiar a toda verdade, como era possível trancá-Lo tão facilmente e seguir o caminho do engano? É o que parece estar
acontecendo com muitos cristãos que estão acreditando em doutrinas que não são bíblicas que mantém uma barreira
em suas vidas, o que causará o fim deles sem galardão algum.
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Junto desta mesma linha, eu tinha uma outra pergunta que também ficou sem resposta por muitos anos. Estava
sempre pasmado em observar a capacidade dos que nascem de novo em acreditar em várias outras doutrinas. Jesus
disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade (João 16:13). Ele também disse, “Ele receberá do que é Meu e volo há de anunciar” (v.14). Por muito tempo, eu não entendi por que os membros do Corpo de Cristo, todos aqueles que
receberam a morada do Espírito Santo, não podiam concordar uns com os outros, exceto a respeito da salvação!
Quando os cristãos deixam a salvação através de Jesus Cristo e começam a se pegar em outros galhos de
doutrinas, divergências começam a surgir por todo lugar. Uns crêem que é da vontade de Deus curar a todos, e outros
não. Alguns dizem que podemos orar em línguas a qualquer hora que quisermos; outros dizem que não podemos.
Outros debatem sobre a prosperidade, se é da vontade Deus e se as provações e testes são ordenados por Deus – e a
lista vai adiante.
Por muito tempo eu não consegui sanar estas questões. Mas, finalmente, Deus esclareceu este mistério para
mim ao me ensinar mais sobre o que verdadeiramente acontece quando nascemos de novo.
Veja, você e eu fomos transportados das trevas para o Reino da luz quando aceitamos Jesus como nosso
Salvador. As trevas das quais fomos transportados era verdadeiramente a morte espiritual. A morte espiritual é também
as “densas trevas” que Isaías se refere, veja Isaías 60:2: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os
povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti.
A luz que se levantou para se espalhar nas trevas foi o próprio Filho de Deus – o primeiro Homem que nasceu
espiritualmente vivo em quatro mil anos. Quando fomos transportados para o Seu Reino, recebemos uma nova
natureza que é exatamente como a natureza Dele.
O maior atributo que poderíamos possuir é a nossa nova natureza, a qual nos ajuda a entender a verdade
espiritual. Isto não significa que entramos no Reino sabendo toda a verdade; isto significa que temos uma nova natureza
a qual, agora, pode ser ensinada. Agora somos capazes de discernir e entender as coisas de Deus.
Mas, como este entendimento vem para você? É aí que entra em cena a Terceira Pessoa da Trindade. Deus
enviou o Espírito Santo para viver dentro da sua nova natureza e ser o seu Mestre. É o serviço do Espírito Santo
ajudar-lhe a discernir e entender Deus, coisa que nenhum homem pode lhe ensinar. Ele não apenas identifica a verdade
dentro de você, mas também transforma você naquela verdade.
A primeira missão que Jesus deu ao Espírito Santo antes de voltar para o Céu foi de guiar-nos a toda verdade.
Por isso, a nossa ordenação Nele traz algo de maior importância: em primeiro lugar, nos capacitar a discernir a verdade.
É isto que o apóstolo João estava falando em Primeira João 2:26,27:
Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de
que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não
é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.
Por acaso estes versículos significam que Deus descartou aqueles que ensinam? Não, não é isto que Ele está
dizendo. Lembre-se: muitos dos enganos vêm do púlpito. Então, Deus está dizendo que você precisa de alguém que o
proteja para lhe dizer se o que você está ouvindo é ou não a verdade.
Deus diz que a unção dentro de você é a verdade e não pode mentir. Por isso, eu sei que o Espírito Santo reside
em meu espírito, dando testemunho da verdade que está sendo pregada.
Mas, se o Espírito Santo foi enviado para nos guiar a toda verdade (e Jesus disse que a Palavra de Deus É a
verdade), então deve haver um jeito de liberá-Lo dentro de mim – como nosso Mestre, como Aquele que nos capacita,
como Aquele que trabalha o Plano em nós – todos os dias de nossas vidas só porque nós fizemos esta escolha. De fato,
existe um jeito de fazer isto, pois a Bíblia diz que maior é Aquele que está dentro de nós do que aquele que está no
mundo (1 João 4:4).
Como poderá ser possível a uma pessoa errar se o Mestre divino mora dentro dela para guiá-la a toda verdade?
A resposta não é muito complicada. Não será difícil para uma pessoa sair da base quando o seu mestre é seu intelecto.
Quando este for o caso, esta pessoa estará à mercê de seu raciocínio natural se esforçando para discernir o que é certo
ou errado.
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É por isso que o Espírito Santo não lhe ensina na língua a qual a sabedoria dos homens é ensinada – a
sabedoria ordenada pelo mundo – mas, na linguagem sobrenatural das línguas, revelando as coisas sobrenaturais de
Deus para a nova natureza que você recebeu, a qual lhe capacita discernir e entender o que o Espírito Santo está lhe
ensinando. Uma vez que este canal esteja aberto e você aprenda a se entregar ao Espírito Santo como seu Mestre, o
diabo pode atirar quantos dardos quiser a você que o Espírito Santo estará lá de pé para vencer a todos. Nenhuma
palavra que não seja a verdade poderá penetrar seu espírito, porque o Espírito Santo estará lá para imediatamente dar
testemunho, e como Protetor e seu Guia, não permitirá que nenhum engano entre em você.
Entrar neste lugar, em meu andar espiritual, NÃO foi do dia para a noite. O meu círculo de amigos era dos
encontros “ultra santos”. Nós usávamos todo nosso tempo lidando com o homem exterior para mostrar fisicamente
que o nosso homem interior estava recriado.
Não me entenda mal, essas pessoas amam a Deus. Elas tanto amam a Deus que são capazes de andarem por aí
olhando feio, se esta for a vontade de Deus para elas! Posso me lembrar de uma vez, quando eu estava ajudando um
pregador bem santo a conduzir um culto em uma cidade vizinha. Alguém me disse, “Você precisa começar uma igreja
aqui”. Eu olhei para aquelas pessoas sentadas no culto e pensei, Se eu começasse uma igreja aqui, a primeira coisa que diria às
pessoas seria que nenhuma mulher viesse a minha igreja com calças compridas! Hoje, é difícil de acreditar que eu pensasse daquele
jeito, mas aquele foi o ensino que eu recebi quando me salvei.
Então, eu me fechei em meu quarto de oração e orei em línguas por horas. Primeiro, orei tudo o que eu podia
pensar em inglês, mas finalmente mudei para a oração em línguas. Eu não fiquei lá, naquele momento pensando se
aquilo era correto! Como muitos outros assuntos doutrinários, os encontros eram divididos a respeito deste assunto:
Alguém dizia, “Você não pode orar em línguas a qualquer hora que queira”, mas outros diziam, “Sim, você pode!”. Eu
não tinha certeza qual lado estava certo, mas eu nem me importava com aquilo. Eu tinha me fechado naquele quarto de
oração e tinha que fazer ALGUMA COISA!
Eu fiquei lá naquele quarto orando em línguas por horas e horas. De repente, Deus começou a destruir algumas
de minhas doutrinas de estimação. Assim que o meu jeito de pensar começou a mudar, eu pensei que estava
acontecendo alguma coisa com os meus amigos. Eles já não pareciam ser tão bons como costumavam ser.
Depois de um longo tempo orando no Espírito Santo, fui com um amigo a um encontro onde o ministro
começou a cortar camisas e vender pedaços delas, por dinheiro, prometendo que quem comprasse um pedaço iria ter a
experiência de receber a resposta de sua oração. Então ele começou a oferecer carteiras “milagrosas” para a platéia.
“Apenas envie-me cem dólares e eu lhe enviar uma carteira milagrosa, a qual nunca ficará vazia!”, ele declarava. Eu
literalmente fiquei tão enojado com aquilo que pensei que iria morrer! Que guerra estava dentro de mim, quando o
Espírito Santo começou a isolar as doutrinas erradas em minha vida e então destruí-las. Isso foi há muito tempo atrás,
mas Ele nunca parou de destruir o que não é de Deus em minha vida, a fim de me guiar mais e mais para dentro da
verdade.
Na verdade, eu não creio que HAJA um lugar que você possa alcançar no seu caminhar com Deus, em que o
Espírito Santo pare com este processo. Por mim, está ótimo assim, porque eu encontrei tamanha alegria em aprender a
andar na verdade. Quando começo a pensar, Rapaz, não tem nada melhor do que isto! – agora, fica melhor ainda!
Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não irá destruir a sua carne se você deixá-Lo ser o seu Mestre. Eu
estou falando da recompensa que você está conquistando – buscando tê-la muito antes de chegar no Céu – isto vale a
pena. Isto é o que Paulo disse, ...mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por
Cristo Jesus (Fp. 3:12). Em outras palavras, um dia, Jesus literalmente agarrou Paulo e disse, “Eu vou lhe segurar aqui,
filho, até que você descubra a razão especial pela qual eu lhe peguei!”.
Paulo segue dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus
(v.14). Qual é a soberana vocação de Deus? É a vocação de apóstolo? Não, a soberana vocação é SAIR DA CARNE
E ENTRAR NO ESPÍRITO.
Assim como Paulo, eu estou nas garras do Espírito Santo, e você também! E por permiti-Lo ser nosso Mestre e
nos guiar a toda verdade, isto vai ficando cada vez melhor.
Eu me lembro de quando Deus me introduziu ao âmbito da paz. Eu estava vivendo um dos tempos mais
difíceis da minha vida. Um demônio muito forte veio contra mim, e eu o superei! Naquele ano eu entrei em três
grandes jejuns e usei meu tempo orando no Espírito Santo até que finalmente quebrei o que aquele demônio pôs em
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mim. Aquela foi a minha primeira entrada no tipo de paz que é retumbante e ensurdecedora, mais alta que qualquer
coisa que possa vir contra nós, mais alta do que qualquer coisa que eu já conheci.
O diabo pode gritar o quanto ele quiser, mas ele não pode ir mais alto do que aquela paz divina. Eu pensei,
Rapaz, isto é o que HÁ de melhor! Mas, ah, Não! Aquilo era apenas o primeiro nível de paz – e então ficou melhor! Eu
disse, “Agora, não PODE ter um lugar melhor do que este!” Mas, então eu toquei um outro nível de paz!
Eu pensei, Meu amigo, isto TEM que parar em algum lugar! Mas, então o Pai me tocou com Seu amor. Daquele
momento em diante, Ele se tornou um Amigo para sempre no âmbito da intimidade, onde a minha mente natural fica
bloqueada. Algumas vezes, quando eu estou no meu quarto de oração e o meu coração está em comunhão com Deus,
Ele começa a me ensinar coisas maravilhosas sobre Ele, como meu Pai. Percorri um longo caminho desde aqueles dias
de um santo rapazinho pentecostal que não queria que as mulheres usassem calças compridas na igreja!
Pouco a pouco o Espírito Santo continua a me ensinar e eu começo a entender melhor Deus como meu Pai.
Contudo, havia uma questão em particular que eu queria que Ele me esclarecesse.
Assim, um dia eu lhe perguntei, “Senhor, tem sido um mistério para mim por que algumas pessoas tentam se
aproximar de Você se isolando nas montanhas e vivendo como monges. Afinal, Jesus disse no Grande Mandamento,
‘Vá pelo mundo todo e pregue o Evangelho e aqueles que crêem serão salvos’.”
“Mas, mesmo assim, Senhor, quem poderia ser mais sério do que uma pessoa que dá toda sua vida para ir às
montanhas, tomar um voto de silêncio e comer somente o suficiente para se manter vivo a fim de se consagrar a Você?
Uma pessoa tão séria como essa, com respeito às coisas espirituais, não estaria garantida a uma visita Sua? Eu não
entendo porque parece que às vezes Você visita pessoas como essas e às vezes não”.
Ao orar por este assunto, o Espírito Santo me fez entender isto: O ESPÍRITO DE RELIGIOSIDADE É O
ESPÍRITO MAIS FORTE QUE HÁ. Por que você acha que Paulo disse isto, “Eu não quero me tornar como
aquele que dá golpes no ar” (1 Co. 9:26)? O mundo hoje está abarrotado de pessoas religiosas e o diabo sabe
exatamente como usá-las. Ele sabe como encurralar as pessoas em seus entusiasmos e enviá-las ao caminho errado,
vivendo o resto de suas vidas “dando golpes no ar”, gastando suas energias naquilo que não vai fazer a mínima
diferença.
Á luz de tudo isso, que esperança você tem? Baseando-Se em quê Deus se aproxima de você? A
ESPERANÇA ESTÁ NO MESTRE QUE HABITA DENTRO DE VOCÊ. Ele está sempre querendo guiá-lo a
toda verdade para ajudar a trazer a você toda herança de tudo o que Deus disse que é seu em Cristo.
Toda benção que Deus diz que pertence a você é uma benção que você pode usufruir nesta vida. A chamada
que Ele concedeu a sua vida, é uma chamada que PODE ser cumprida. Você tem o Mestre morando dentro de você, o
penhor de sua herança. Ele é o seu protetor contra o engano, seu Guia para toda verdade. Por você orar muito no
Espírito Santo e aprender a ouvir seu Mestre, o inimigo nunca será capaz de desviar você para o caminho do engano!
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
P.S. A profecia anexa foi falada pelo Espírito Santo durante um culto recente. Eu oro para que ela ministre ao
seu coração, por você buscar mais sensivelmente ao Mestre que mora dentro de você.
Profecia dada por Dave Roberson
Centro de Oração da Família - Estados Unidos
Qualquer homem que não está voltado ao Mestre não é um mestre, pois Eu não ensino de um jeito e depois de
outro. Eu sou o Mestre de todos que estão sujeitos a Mim. Por isso, se Eu digo que é assim, assim o é.
Há apenas um que você chama de Mestre. Ele, de fato, Me glorificará, pois Ele que foi enviado para fazê-lo
entender as coisas espirituais não fala de Si mesmo, pois fala de Mim e Me glorifica. Ele recebe de Mim e mostra a
Você. Tudo o que o Pai tem é Meu. Por isso, eu lhe digo que o Mestre recebe da Minha glória e de tudo o que Eu
tenho do Pai, revelando-o a você. Preste atenção, pois aquele que ouve o que o Espírito diz será ensinado no seu
coração, e ele próprio crerá no que Eu disse.
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Venha e prove que Eu sou bom; leve o Meu jugo sobre você. Porque a paz que Eu lhe dou não é a paz deste
mundo; a paz que Eu lhe dou vem daquela nova natureza que você recebeu e faz com que você seja como Eu. Venha,
porque eu preparei um caminho para todos. Ande neste caminho do Espírito. Torne-se como Eu sou e as obras que Eu
faço você fará também.
E você verá muitas, muitas coisas maiores do que as coisas que os santos do Antigo Testamento não puderam
ver, porque estas verdades têm a ver com o Meu Espírito e com a Minha natureza. Venha, venha, siga-me, diz o
Senhor, e Eu o alimentarei com muito. E você então andará na minha paz.
Porque o inimigo tem tido sucesso em tirar a Minha mente do Corpo de Cristo, pondo a dele. Mas, Eu não
disse que as minhas armas são poderosas contras as fortalezas do inimigo, anulando sofismas e toda altivez que se
levanta contra o Meu conhecimento? A intenção do inimigo é substituir coisas que são verdadeiras por coisas que não
são verdadeiras. Mas, para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. No entanto, aquele que não crê anda por um
caminho errado e nada é possível a ele.
Oh, ouça o que o Espírito tem a dizer, porque Eu não lhe enviei do Céu o Mestre? Eu não fiz toda a provisão
para o sucesso? Venha, porque o inimigo luta contra muitos através da sedução. Nestes últimos dias haverá muita queda
em direção às trevas, mas ao mesmo tempo, haverá uma grande marcha em direção a Minha luz. E, na medida em que a
brecha aumenta, você verá coisas que Eu falei deste o início dos tempos.
Não ouça as palavras do inimigo, porque o discípulo se torna como aquele que o ensina. Venha e ouça a voz do
Espírito. Receba daqueles que têm ouvido de Mim e não daqueles que não têm ouvido de Mim. Fortaleça-se; passe
tempo na Minha Presença e então Eu lhe ensinarei. Eu não deixarei nada por fazer. Eu lhe ensinarei como cavar fundo
para colocar o fundamento de toda sua vida e ministério na rocha. Você tirará do caminho os destroços e encontrará a
rocha, para fazer o que Eu falo. Não existe tempestade, nem ataque do inimigo, ou qualquer plano que seja forte o
suficiente para derrubar Minha casa do fundamento da Minha rocha, para fazer o que Eu falo, diz o Senhor.
Nos tempos passados, você se admirou daqueles que você chamou de Meus generais, Meus apóstolos e Meus
profetas. Porque através de sinais e maravilhas eles mudaram a geração em que viviam. Eles se agradaram de Mim e Eu
Me agradei deles. Mas, quando o inimigo derruba uma geração, ele faz isso ensinando coisas que não são verdadeiras
sobre o Meu propósito, sobre Meu amor e sobre a minha provisão para os Meus filhos.
Eu não falei a verdade quando disse, “Oh, Eu desejei unir vocês, oh Israel, debaixo das Minhas asas como a
mãe galinha faz com seus pintinhos?” Oh, o desejo do Meu coração é pegar e ajuntar em Mim todos quantos vierem,
porque o amor que Eu tenho por vocês é o amor de um Pai. O meu maior desejo é entrar no interior de sua vida para
que Eu possa fazer coisas para você, porque Eu desejo responder suas orações, mover montanhas e endireitar os
caminhos. Mas, o inimigo tem lhe ensinado que Eu sou relutante para fazer estas coisas. Você aceita a prova das
circunstâncias e crê naquelas coisas que não são verdadeiras sobre Mim.
Mas, ouça, oh, pequenino, o que Eu tenho a dizer, Venha até Mim, venha, porque Eu tenho procurado um
lugar em sua vida. E quando eu não pude entrar por causa de um sistema de pensamentos, Eu procurei aqueles que
estavam isolados e podiam ouvir a Minha voz para orar por você, esperando que Me dessem o que Eu precisava para
entrar em sua vida e responder orações, fazendo coisas para você que não podiam de nenhuma maneira.
Venha, venha Me dar o que Eu desejo, que é a sua comunhão. Aprenda a confiar em Mim e saber que é a
Minha paz que gera a confiança que você terá no Dia do Julgamento. Porque como Eu estou, você também está neste
mundo. Como Eu estava na terra e no seio do Pai, você também pode estar nesta terra e no seio do Pai.
Porque é o Meu amor que está libertando você de todo tormento e o Meu caminhar é um caminhar de paz.
Porque você tem a Minha força, você também terá coragem naquele dia, porque você PODE andar como Eu andei.
Então seja forte e saiba que Eu desejo fazer estas coisas mais do que você deseja que elas sejam feitas.
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