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DAVE ROBERSON 

 
Fevereiro – 2003 

Querido Amigo, 
 

Eu costumo lhe mandar habitualmente uma carta de ensino sobre alguma coisa recente que o Senhor coloca em 
meu coração. Esta carta está diferente porque há uma urgência nas palavras proféticas que vieram aqui no “Family 
Prayer Certer”. E já que você é considerado uma parte da família desta igreja exatamente como aqueles que aqui 
congregam, eu quis incluí-lo naquilo que Deus disse. Há cinco semanas atrás, o Senhor ensinou, exortou, instruiu, e 
sim, até nos repreendeu com referência às coisas que dizem respeito a nós mesmos, nossa igreja, nossa cidade e nossa 
nação. 

 
Há poder na Palavra de Deus, seja na Palavra escrita, a qual chamamos de Bíblia, ou nas palavras de profecia 

faladas para nossa edificação, exortação e conforto. Paulo deu a Timóteo conselhos de sabedoria, quando disse, Este é 
o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto: 
combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a 
boa consciência, vieram a naufragar na fé.  (1 Tim. 1:18, 19) 

 
Eu quero seguir a sabedoria de Paulo e lhe dar uma oportunidade de ouvir o que o Senhor disse para que você 

possa usar estas palavras de profecia para um bom combate. É por isso, que neste mês houve uma modificação na carta 
de ensino. Eu simplesmente irei passar as palavras do Senhor que recentemente vieram e pedir ao Espírito Santo que 
ilumine a vontade do Pai para cada um que for lê-la. 

 
Ao meditar no desejo de Deus para todos nós, eu oro para que você possa se entregar ao Espírito Santo e ouvir 

em seu coração o que Ele está lhe dizendo. 
 

Seu amigo e colaborador 
DAVE ROBERSON 

 
 
 

Instruções do Espírito Santo 
Através do Centro de Oração da Família – Estados Unidos 

15 de Dezembro de 2002 
 
Muitos que guerreiam e lutam a luta não a lutam com a arma que Eu lhes dei. Muitos guerreiam a luta com 

armas que não foram providas por Mim. Por isso, muitos dão golpes no ar e falham em passar para as próximas 
gerações das quais elas receberam de Mim que falei da luz. Mas não seja você como estes. Quando você aprender a 
guerrear, lute com a Minha arma, porque não há vitória em nenhum outro.  

 
***** 

 
Deixe que aqueles que têm ouvidos para ouvir e que podem testemunhar testemunhem e reconheçam estas 

coisas espirituais. Pois como a dispensação do tempo muda e as coisas chegam a um fim, esta onda da Minha glória virá 
e fará isto; e esta onda da Minha glória virá e fará aquilo. Muitas coisas foram colocadas no lugar nestes últimos dias, 
assim como primeiro foi colocada a fundação, linha após linha, preceito após preceito. Mas, saiba disto: você está muito 
perto de um tempo na linha de coisas – muito, muito perto – quando uma grande manifestação de luz está próxima de 
acontecer, e muitas, muitas trevas irão ser postas para trás como um resultado. 

 
Oh ouça o que o Espírito diz, pois há muitos que se sentam lá esperando que Eu mude soberanamente a 

dispensação das coisas, enquanto estou sentado na Minha soberania, em Meu amor e na obra terminada, esperando por 
VOCÊ para trazer a consumação de todas as coisas. Mas ouça o que o Espírito diz: Eu encontrei o que preciso na terra 
neste dia.  

 
Você que Me esperou para mover saiba que Eu é que esperei por VOCÊ para mover, e haverá um tempo para 

recuperar. Mas, para você que avançou rapidamente, saiba que subitamente em seu pensamento, eu virei e moverei 
montes e porei as trevas de lado. Você entenderá estas coisas que Eu faço, porque você já é uma parte delas. 
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Mas, é um tempo de alegria e seja extremamente contente. O inimigo está agora mesmo dizendo, “Eu farei 

coisas que reservei desde a Igreja Primitiva”.  Mas você que conhece o seu Deus e anda em Minha paz descobrirá que a 
Minha paz é o ingrediente para a sua preparação para andar em tudo aquilo que o inimigo planejou. Ele não se voltará 
para o que Eu estou fazendo, pois Eu moverei com aqueles que se moverão adiante Comigo. 

 
Eu encontrei o que preciso na terra e muitos de vocês estão equipados o suficiente para suportar tudo o que o 

inimigo tem em seu arsenal que será lançado contra você. Mas, saiba disto: Minha paz está onde se encontra a 
perseverança. Seja forte e conheça o seu Deus, pois você está se aproximando da colheita, diz o Senhor. 

 
***** 

 
Na justiça, muitos já sofreram e foram atacados em muitos âmbitos. Mas, oh, saiba disto: Além do que é igual 

ao ataque será o prêmio da consolação.  
 
Pois, eu falo àqueles que atingiram a margem. Você olhou para o outro lado e tudo o que Eu sou e tudo o que 

posso fazer entrou no seu coração. Mas a outra margem está muito longe. Embora você queira pular, você não tem 
certeza de que conseguirá. Pois, você vê estas coisas de longe e sabe que elas são uma realidade. Você sabe como tomar 
o próximo passo e então o próximo, mas você não tem se permitido pagar o preço para tomá-lo. Embora você Me ame 
mais do que quase tudo, você tem se deixado levar para esse lado e para outro lado.  

 
Oh ouça, pois há uma onda da Minha glória e da Minha graça. Você já experimentou dela nos tempos passados, 

mas, oh, esta graça aumentará porque ela pertence ao lugar onde você está indo. Ela aumentará e aumentará; será o que 
Eu usarei para fortalecer o fraco. Será o que eu usarei para estabelecer a Minha força em muitos que ainda não são 
fortes o suficiente para tomar a iniciativa. Da noite para o dia, muitos se sentirão muito, muito diferente. Saiba que o 
que precederá isto será outra grande onda da Minha graça, cheia de força, para que ainda mais da Minha imutabilidade 
será revelada em você e você será capaz de atingir e permanecer ileso. 

 
Não perca mais tempo, você que tem ouvidos para ouvir. Quem é que Me entende com os ouvidos que Eu lhe 

dei? Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, não Me rejeite mais por aquelas coisas que não pertencem às coisas 
eternas. Não Me rejeite mais pelas coisas triviais que não significam nada. 

 
Eu entendo o seu andar; muitos já atingiram este lugar. Eu entendo o seu andar melhor do que você mesmo. 

Não deixe que estas coisas sem valor roubem o seu tempo. Ser irresponsável, Eu não aprovo. Ser negligente, Eu não 
aprovo. Fazer com que a sua família sofra ou não sustentá-la, Eu não aprovo. Mas você tem deixado que estas coisas 
pertencentes à carne roubem o seu tempo. Portanto, seja forte e saiba que aqueles que fazem um “gol” serão aqueles 
preparados para se tornar o Meu sacrifício vivo e tomar estas iniciativas, diz o Senhor. 

 
***** 

 
Eu já não provi todas as coisas no Meu grande amor por você? Assim como Eu já provi tudo e disse que tudo é 

possível àquele que crê, também provi tudo em outra direção. Pois é o Meu amor que o atinge, o protege e o conforta. 
É o meu amor que receberá os pequeninos. É o meu amor que o unirá a Mim no último dia, no último momento, 
todos os que têm a minha natureza e Eu os confortarei e os receberei na eternidade. 

 
Mas ouça o que o Espírito diz. Isto altera tudo o que disse que Sou? Isto anula tudo o que disse que iria fazer? 

Não, pois Eu pus uma coroa nos que se levantam e são fortes. Pois, aqueles que se encontram fiéis em todas as 
tribulações e ainda assim fiéis e leais em todas as tentações, Eu lhe darei uma coroa – uma coroa de glória sobremodo 
grande.  

 
Ouça o que o Espírito diz, porque de fato tudo é possível àquele que crê. No entanto, aquele que tem uma vida 

à frente precisa viver como se não tivesse. E aquele que já é de idade precisa viver como se fosse jovem.  
 
Pois, muitos de vocês... (Dave:eu não sei como dizer isto. Algo mais ou menos assim:) Você pode limpar o seu passado; 

você pode queimar (Eu vi queimar). Você pode limpar o seu passado; e então você pode queimar lixo e aquelas coisas 
que serão queimadas lá. Eu posso limpar a sujeira; posso limpar o seu passado, e a próxima vez que você respirar será 
um novo sopro, como no primeiro dia. E o que você tiver de sobra você poderá usar para começar a construir.   

 
Mas, ouça isto: Que o jovem se veja como o velho, pois Eu retornarei logo e você Me verá face a face. Pois, a 

recompensa não é baseada no quanto você viveu e Me serviu, mas sim, no lugar do seu coração. Não é baseado no 
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tempo em que você viveu; ou na sua postura; baseado em quantas pessoas você pode se vangloriar por terem tomado 
decisões por sua causa. Mas é baseado em você tomar a medida da fé que Eu lhe dei para cumprir a graça do chamado 
que Eu confiei a você. Não é a longevidade da sua vida, mas a fidelidade e a sua entrega a Mim. 

 
***** 

 
Dave aos homens: Existe um lugar no Espírito onde a sua força, a proteção da família, é uma coisa julgada severamente no Céu – 

o seu papel de homem, a sua proteção e a sua provisão para a família. A única vez que Ele chamou um crente de algo pior do que pecador 
foi quando o chamou de infiel porque ele não cuidava de sua família.  

 
Às mulheres: vocês são de quem as crianças aprendem primeiro.  
 
Ouça isto: um grande, mover do Meu Espírito irá devastar as cidades, e de fato, causará uma restauração na 

união da família, porque as coisas antigas serão restauradas. Pois, à medida que o Meu fundamento é posto de costa à 
costa, muitos ensinamentos que pertencem a Minha glória do Meu templo irão atingir a família. Nas últimas horas antes 
do Meu retorno, você verá grandeza e estabilidade. Você verá um grande fundamento e muitos dos moveres porque Eu 
sou capaz de pôr um grande fundamento de volta sob a família. 

 
***** 

 
O inimigo tem falado de muitas coisas sobre Mim que não são verdadeiras. Fui taxado e acusado de muitas 

coisas que não posso fazer e que não fiz. No entanto, Eu não tornei disponível a Minha glória desde o início da Igreja? 
E tudo o que Sou não foi feito disponível em todos os momentos? Eu não disse que as obras que faço, de fato também 
farás? Eu não disse que nada é impossível a você? Eu não disse que tudo é possível a você? 

 
Para você que clama na noite; para você que tem um coração que busca por mim; para você que deseja 

conhecimento e deseja Me conhecer nos moveres do Meu Espírito – tudo o que Eu disse e tudo o que tenho tornei 
disponível a você. Todas estas coisas que Eu falei que faria, Eu farei. 

 
Oh, mas para aqueles que ficam de fora e fitam e saem de alguma maneira – pois, há muitas, muitas doutrinas 

da carne que estão na terra hoje e estas dispensam Meu moveres – mas, oh, o que Eu digo a você neste dia: Eu sou 
tudo o que disse que Sou. E nestes anos que virão, você que me segue descobrirá isto, diz o Senhor. 

 
***** 

 
Muitos têm ido longe no entendimento da verdade posicionada, mas em algumas áreas ainda têm falta. Mas 

ouça isto: quando a plenitude da Minha graça tomar a posição que Eu estipulei antes da fundação do mundo, então de 
fato você verá o que você tem ansiado por ver. E não só lhe chamarão de abençoado, mas você também se chamará de 
abençoado. Pois, nestes últimos dias quando Eu me movo para aperfeiçoar esta aparência, estas verdades posicionadas 
em Mim serão entendidas. Nestes últimos dias, haverá um grande crescimento no entendimento da graça da Minha 
benção e na graça da Minha herança.   

 
Então, seja forte e saiba que Eu já previ isto. O inimigo tem tido sucesso em levar alguns pelo mesmo caminho 

que logo será abortado, então, resista e seja forte. Pois, coisas virão a tal lugar que aqueles que estão andando comigo 
irão, de fato, precisar que sua esperança seja energizada por nada mais que a Minha fé e que a Minha Palavra e o andar 
que está nela. 

 
Pois, muitos chorarão e correrão aqui e correrão ali. Eles dirão, “O que é esta esperança que encontro em 

vocês?” E eu espero que você não só lhes dê a resposta, não só ministre aos seus espíritos, mas também as suas almas. 
E, eu espero que você ministre a suas necessidades, pois você será treinado para isto.  

 
Onde não há nada, Eu irei criar algo. E onde parecer não haver jeito, sobrenaturalmente a graça que lhe dei 

criará um jeito. Pois, com respeito a esta posição que lhe dei, saiba disto: é um dos lugares que, como já disse, tudo é 
possível àquele que crê. 

 
Estude O Meu Filho, O Meu Primogênito. Estude a provisão em que Ele andou e as necessidades que Ele 

passou. Estude como Ele fez isto, pois de fato, no último dia, Eu terei o Meu povo que terá as respostas, disse o 
Senhor. 
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18 de Dezembro de 2002 

 
Mantenha-se nas coisas eternas. Por que você se apega às coisas temporais mais do que às coisas eternas – 

coisas que não têm proveito e que não servem para nada? 
 
Um homem que é rico, um homem que é farto, é aquele que estabeleceu a sua alma Comigo. Pois qual proveito 

de um homem que se move desta maneira e daquela maneira com o mundo e a sua vaidade, vaidade, vaidade? Qual o 
proveito de um homem que chega ao fim da vida e da idade, tendo apenas semeado para aquilo que não tem proveito? 

 
Muitos caíram porque Eu não tinha exemplo suficientes e suficiente daqueles que andam na Minha paz e na 

pureza do Meu Espírito. Mas, de fato, os tempos passarão; eles se tornarão rápidos. E numa hora de tribulação e numa 
hora de tormento as pessoas buscam por aqueles que têm respostas.  

 
Na história quando o inimigo se atrapalhava o reavivamento sempre vinha. Então, eu busco por aqueles que 

olham para Mim e se dão inteiramente a Mim sob qualquer circunstância, seja de benção ou de oposição. Pois, estas 
pessoas, de fato, serão mudadas de glória em glória. Um momento assim está por vir. 

 
20 de Dezembro de 2002 

 
Não duvide no seu coração e você terá o que você diz com a sua boca. A oração não é uma fórmula ou um 

ritual. Se você não duvidar no seu coração, você terá o que diz com a sua boca. 
 
Um dos maiores jeitos pelo qual o diabo desarma a oração é usando formas de deuses e rituais que negam o 

poder. Mas aqueles que andam no Espírito, que operam na fé de seu coração, tudo é possível àquele que crê. Não há 
nada que a cruz já mudou que não possa ser mudado por oração. Porque seja lá o que você amarre na terra será 
amarrado no Céu. E o que a Cruz amarra no Céu está amarrado na Terra. Portanto, ouça o que o Espírito diz, porque 
grandes, grandes dias de oração estão por vir. 

 
Dave: Aliás, haverá um despertar – o que chamamos de reavivamento de oração, ou despertar de oração – não por causa da 

soberania de Deus, mas porque está linha sobre linha e preceito sobre preceito, desde a emersão da Era das Trevas. Primeiro, foi necessário 
que houvesse um reavivamento de justificação pela fé, que deu condição para os dias de “Azuza Street”com o batismo no Espírito Santo; 
então veio o processo de preparação. Mas é Deus que põe o fundamento para reconstruir paredes e tetos. É por isso que o reavivamento de 
oração está chegando, porque Ele finalmente tem condição para pôr no lugar fundamento sobre fundamento que finalmente livrou.  

 
Pois há aqueles que operam no Meu Espírito aqui, e há pessoas aqui, e há pessoas ali, e há pessoas acolá. E, 

rápido como está na Minha mente, rápido como Eu posso trazer tudo isto, eu trarei. Mas se entregue a Mim. 
 

***** 
 
A paz que muitos de vocês estão procurando, vocês encontrarão aqui. O descanso da turbulência, do tormento 

interior, você encontrará aqui. Então, entre neste descanso, porque este é o refrigério pelo qual eu faço com que o 
cansado descanse.  

 
Eu não lhe dei o Meu Espírito Santo para que Ele pegue tudo o que fiz para fazê-lo como o Meu Filho em sua 

natureza e fazer com que você prevaleça? Eu não lhe dei o Meu Espírito para lhe ensinar a prover o poder para que 
você possa prevalecer com a sua nova natureza? 

 
Este é o lugar de descanso, este é o lugar de refrigério; este é o lugar onde não só a colheita foi feita, mas está 

terminada. Este é o lugar de longevidade, de conhecimento e vida longa. Pois, é neste lugar onde você Me conhece que 
o diabo não pode vir e roubar a sua contribuição para o Corpo de Cristo em uma idade jovem. Pois aqui está a 
sabedoria e a longevidade: venha e Me conheça, venha. 

 
27 de Dezembro de 2002 
 
No dia da recompensa, muitos chorarão e renunciarão a si mesmos. Muitos chorarão e saberão, chorando, 

naquele dia que virem quão verdadeiro tudo o que tenho estava disponível a eles e pelo quê trocaram. Pois o mundo e o 
seu modo passam, então, por que você semeia aquilo que não tem proveito? 

 
Muitas, muitas coisas virão – sinais e maravilhas que poucos viram antes. Mas, fique firme na direção que você 

escolheu, pois no Espírito a luz está dispersando as trevas e Eu tenho trabalhado naquela porta que logo abrirá. 
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[A respeito do que] As pessoas têm procurado – muitos perceberão que estavam um passo atrás e seguiram a 

carne e as coisas pertencentes a esta vida. Mas oh, seja forte, porque logo você comerá do fruto da sua própria vinha. 
 

29 de Dezembro de 2002 
 
Dave: Eu posso falar sobre o desejo do coração do Pai. Eu posso falar. “Como você pode fazer isto?” Porque eu ouvi.  
 
Deus não se anima com a maneira que você pensa. Mas Ele olhou além da Cruz, sabendo que você era a recompensa pelo 

sofrimento de Jesus. Então, Ele tem a habilidade de experimentar isto ou experimentar aquilo. Ele gosta da adoração. Ele é amor. Ele 
definitivamente pode expressar emoção. Ele próprio fica muito feliz e fica cheio de alegria quando vê que você é mais forte do que qualquer 
coisa vindo contra você; você não está perdendo ritmo; você não desiste.  

 
Ele disse que tinha o maior desejo para Seus filhos andarem em Seu conhecimento e que grande alegria estava vindo. Linha sobre 

linha, século sobre século e preceito sobre preceito, o tempo está chegando em que as pessoas O servirão por revelação e entendimento, nos quais 
os cristãos não têm andado por muitas, muitas centenas de anos. E, Ele próprio – se você pode receber isto desta maneira – está cheio de 
prazer e alegria a respeito do tempo de comunhão que está por vir com um grupo de pessoas que O conhecem pela Sua Palavra, que O 
entendem, e que também colherão. Eles serão um grupo ao qual nada será impossível. Isto, com certeza, não vem por não andar naquilo que 
você conhece para que você receba mais. Por que Deus deveria lhe dar mais se você não se importa com o que tem? 

 
***** 

 
No Espírito, está travada uma guerra. Uma batalha está sendo vencida aqui e está sendo vencida lá, mas uma 

guerra está sendo travada. Porque muitos têm formado lugares dentro de si onde Me prendem através da dispensação 
da religião. E eles não Me deixam sair e começar a lidar com sua consciência. Pois, eles ignoram o dia da recompensa, o 
dia do julgamento, e eles próprios crêem que este dia nunca virá para eles.  

 
Mas, Eu digo a você: tão certo como você participa da vida e tão certo como você vive, aquele dia visitará cada 

um de vocês. Naquele dia, você não poderá me reter da sua consciência, porque toda sua vida será julgada de acordo 
com o que você fez com a sua consciência, o que você ouviu e o que você fez para Mim no seu trabalho. 

 
Porque Eu falo pelo Meu Espírito e falarei com o Meu entendimento também. Para aqueles que não quiseram 

me guardar em seu conhecimento – você acha que Eu sempre lutarei com você? Eu não lutarei sempre com você que 
não quer Me guardar em seu conhecimento – com você que se não fosse forçado pela Lei não teria entrado na Minha 
presença ou faria serviço para Mim. Eu não lutarei sempre por aqueles que não Me guardam em seu conhecimento. 

 
Mas para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. E onde eu não faço exceção, farei exceções naquilo que 

você se prender, Eu me prenderei, diz o Senhor. E o lugar para se ficar nos dias que virão é para proteger aquele lugar 
no seu próprio coração dentro do meu coração, para que Eu possa fazer aquelas coisas impossíveis para você. 

 
Para aqueles que não crêem tudo ficará mais difícil. Mas para aqueles que Me receberam e me acolheram em 

tudo o que Eu sou, sua luz brilhará mais. Ouça o que o Espírito diz, pois muito, muitos que não querem me guardar em 
seu conhecimento têm me deixado de lado, pois não querem que Eu lide com o que estão fazendo. 

 
Dave:Um réprobo é aquele que não quer guardar Deus em seu conhecimento. NÃO é alguém que Deus não aceita.Ele, Deus, 

aceita uma pessoa como esta se ela se prostra e se arrepende. 
 
Um réprobo não quer guardar Deus em seu conhecimento. Em outras palavras, se ele quisesse voltar atrás, Deus o aceitaria. Mas 

ele geralmente não tem o suficiente em si para voltar atrás, então ele se afasta cada vez mais. 
 
Como eu disse, para você que não desiste, Eu não o abandonarei. Pois há muitos que estão andando agora 

neste passo, mas aqueles que você escolheu e que não desistem, eu não os abandonarei, diz o Senhor. Eu os cercarei 
com os meus anjos e enviarei obreiros atrás de obreiros para lidar com a dureza de seus corações. 

 
Mas oh, Eu digo: não troquem as coisas espirituais pelas naturais nesta hora. Venha ao lugar onde você me 

conhece; faça serviço aos Meus altares; ande no Meu Espírito. Pois o dia está chegando quando você será feliz pela 
força que tem em Mim, obtida em um momento incomum, em que Me servem com todo seu coração sem nenhum 
outro motivo, diz o Senhor. 
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Porque mesmo isto Eu digo a você: você não estaria vivo hoje se não fosse pelas orações daqueles que 

intercedem por você. E, mesmo neste dia, alguns de vocês estão sendo suspensos naquele lugar Comigo por aqueles 
que o amam. Ouça o que o Espírito diz, porque quando Eu movo na terra, o dia está chegando quando todas as coisas 
pertencentes a esta vida chegarão ao fim. 

 
Por causa daqueles que crêem, Eu os ensinarei a crer com mais força. Linha sobre linha, de glória em glória. 

Muitos não estão andando como uma vez andaram, mas estão andando em uma iluminação e um entendimento de 
Mim que não estava disponível por algum tempo. Mas, à medida que você cresce em Mim, Eu tenho condição de 
aumentar as “todas as coisas são possíveis” que faço no lugar do outros. No entanto para alguns, o cordão será cortado 
e eles cairão, porque não há nada que Eu possa fazer.  

 
Ouça o que o Espírito diz: não é hora de se afastar de Mim, mas, de se aproximar. Fique com aqueles que você 

ama, pois muitos corações irão lhe desapontar por causa das coisas que estão vindo sobre este mundo. Tome cuidado 
para não ser envolvido pelos cuidados deste mundo. Não deixe o seu coração ficar ansioso; e carregado com as coisas 
diárias que devagar afastam uma pessoa do andar que foi estabelecido Comigo. Seja forte, porque os primeiros a 
sofrerem serão aqueles com quem você está se apegando. Se você desistir, não é esperança. 

 
Não seja egoísta e não sirva a você mesmo. Saiba disto: muitos que lhe observam não andam de acordo com o 

que Eu faço, mas de acordo com o que VOCÊ faz. Deixe a sua luz brilhar perante os homens na geração que está 
ficando cada vez mais escura, para que eles vejam os seus bons feitos e venham até Mim. Agüente e continue, porque 
mais está por vir do que você imagina, diz o Senhor.  

 
3 de Janeiro de 2003 
 
Dave: É isto que Ele está dizendo. Assim como Ele disse à ulher samaritana, Ele tem esperado por esta hora e por esta geração, 

quando você e Eu começaríamos a adorá-Lo e entrar em comunhão com Ele por uma natureza que foi feita participante de Sua natureza 
divina. Ele esperou pela dispensação para que nós fossemos postos naquele tipo de comunhão com Ele. Aliás, muitos homens justos, muitos 
profetas ansiaram por ver este dia em que o Espírito Santo pregaria e ministraria Jesus através dos vasos que se entregaram a Ele.  

 
A maior operação da fé pode apenas ser obtida, recebida e entendida através da nova natureza. Porque em verdade quando você 

ama o seu próximo o amor de Deus é desenvolvido em você. Ele disse que o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor o seu Deus 
com todo o seu coração, sua mente e sua força. Ele disse que o segundo mandamento é amar o seu próximo como a você mesmo. Mas Ele 
disse que o segundo era como o primeiro, ou seja, com o mesmo amor que você ama a Deus você deve amar as pessoas. 

 
Dizer que odeio as pessoas e amo a Deus é uma impossibilidade. Dizer que vou desenvolver o amor de Deus em mim e não vou 

desenvolver o meu amor pelas pessoas é uma impossibilidade, porque a maneira pela qual você percebe que o seu amor por Deus está 
aumentando é percebendo que o seu amor pelas pessoas também está aumentando. 

 
Portanto, novamente eu digo a você que o maior da fé é desenvolvido no espírito humano e baseado na Minha 

compaixão e no Meu amor que tenho por você.  
 
Dave: Ele ansiava por este dia quando aquele grupo de pessoas iria parecer para quem Ele disse, “tudo é possível àquele que crê”. 

No entanto, ainda há aqueles que querem colher para desenvolver sua fé. E há aqueles que querem exaltação para desenvolver sua fé. E há 
também aqueles que querem obras para desenvolver sua fé. 

 
Mas, novamente Eu digo a você que o que você está procurando não pode ser encontrado fora do que Eu sou. 

Pois nestes últimos dias, muitos descobrirão que sua fé e sua confiança foram usadas em coisas que não servem para 
nada. O maior da fé foi dado para aqueles próprios que se tornaram servos ao me servir, pois qual é o propósito de 
“Toda fé que pode mover montanhas?” Qual é o propósito de “fé para aquele que crê, para que todas as coisas se 
tornem possíveis?” Não é para administrar o Meu amor? Não é para administrar o Meu poder? Não é para que o 
mundo possa ser salvo? 

 
Não perca o seu tempo com aquilo que não serve para nada. Mas se dê ao Meu Espírito, pois não é Ele que 

trabalha em seu interior e que traz tudo o que Eu sou? Eu já não disse mais de uma vez que tudo o que Eu tenho e 
tudo o que Eu sou é seu apenas se você crer?  

 
O caminho estreito tem se tornado cada vez mais difícil de se andar por causa da carne que é imposta sobre 

aqueles que me seguem. Assim, sua visão não está clara e muitos dizem: “Este não pode ser o caminho que estou 
procurando, porque o tipo de realização que eu quero está neste outro caminho”. 
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Mas, Eu digo a você que você não superou a carne o suficiente para experimentar e ver que Eu sou bom. 

Porque aquele que experimenta do Meu amor e da fé que opera através do Meu amor, também encontra a paz que o 
impede de retornar às dificuldades, à carne, ao tormento e à falta de esperança que este mundo tem para oferecer.  

Não seja um filho Meu que foi adotado pelo sistema do mundo. Venha e veja que Eu sou bom. Porque quando 
você experimenta daquilo que está no caminho estreito, você ficará satisfeito; a sua sede será saciada; e você saberá que 
Eu sou bom. 

***** 
 
Nestes últimos dias Eu construí este edifício, linha sobre linha e preceito sobre preceito, feito dos espíritos de 

homens nascido de novo que se tornaram perfeitos. Ouça o que o Espírito diz, porque as paredes foram postas num 
lugar e de fato eu estou livre para colocar um teto. E, porque o teto está no lugar, Eu tenho condição de mobiliar o 
interior. 

 
Ouça o que o Espírito diz: O que Eu tenho condição de fazer no próximo ano é por causa daqueles que Me 

ouviram no passado e colocaram o fundamento e também por causa daqueles que construíram as paredes. Oh, Eu 
estou livre para fazer estas coisas agora porque você construiu o edifício que me liberou para fazer as coisas que vou 
dizer a vocês.  

 
Pois, aqueles que olharam, experimentaram, entenderam e viram que Eu sou bom e chegaram a um lugar de 

responsabilidade, mas, usam a sua escolha de livre arbítrio para andarem na maneira da carne – oh, para estes, as 
dificuldades serão claras. E, embora Eu responda e mova na direção deles, a urgência que eles estão procurando não 
terão.  

 
Mas, aqueles que podem ouvir com ouvido do Espírito estão agora mesmo se preparando para aquilo que virá. 

Porque em verdade as trevas aumentarão, mas a luz aumentará. Eles correrão de um lado para o outro, chorando por 
causa das coisas que verão. Dirão: “quem tem respostas?” e Eu direi, “aqueles que têm andado pelo Meu Espírito e têm 
se dado a Mim quando não era um tempo comum para fazer isto”. 

 
Eu não disse para odiar o que é da carne? Então, para aqueles que estão firmes, fiquem firmes – pois você não 

sabe que aquilo que você me dá é uma canal na vida deles porque eu não tenho outro jeito de agir? Então, fique firme, 
fique forte e fale a Minha Palavra, pois fazendo isto você Me liberará para mover nas situações escuras e nas aparências 
impossíveis onde Eu não tinha condição de agir de outra maneira. Conheça a sua autoridade e seja forte, pois vocês são 
aqueles que Eu usarei para mover, diz o Senhor. 

***** 
 
Não estou procurando por vasos perfeitos, mas por vasos que se entregam. Eu não disse a você muitas vezes 

que o Espírito de Entrega é o Espírito de Santidade? Eu procuro por aqueles que se entregam a Mim. Pois, aquele que 
se entrega e anda em um espírito de entrega pode ter problemas, mas ele também tem obediência e fé.  

 
Oh, ouça o que Eu digo a você, Igreja. Mova em minha direção e use o seu tempo para se familiarizar. Pois, Eu 

digo a você novamente que a fé que você busca é encontrada no coração de um servo e é movida pela Minha 
compaixão. 

 
Dave: Ele está falando sobre o Seu amor por você e a Sua vontade de estar sempre com você. Mas, Ele quer que você saiba que a fé 

procurada funciona através do amor. Quando você começa a entender o amor que Ele tem por você, você começa a entender o poder e a fé que 
estão disponíveis para terminar a obra Dele, porque não é apenas você que Ele ama. 

 
E quando Ele derramou o Seu sangue por você e se entregou quandovocê ainda estava em pecado?Ele não lhe amava? Quando você 

respondeu ao amor, você entrou no interior com Deus e nasceu de novo. Bem, Ele ama todas as pessoas assim como ama você. Ele ama a 
todos que ainda não nasceram de novo. 

 
O Pai diz em João capítulo 5, que o não julga nenhum homem, mas concedeu todo o julgamento ao Filho. Por quê? Porque não há 

nenhum ato cruel que um ser humano possa cometer, seja ele perdido ou salvo – desde Hitler a Mussolini, até aqueles como Bin Laden – que 
Jesus não tenha carregado. 

É por isso que Jesus disse que o Pai não julga nenhum homem, mas concedeu todo julgamento para o Filho – porque todo ser 
humano foi julgado pelo Filho. Ele está apenas esperando que você descubra isto. Todo ser humano foi julgado pelo Filho. Não há nada que 
um pecador faça pelo qual Jesus não tenha sido julgado. 

 
Você quer saber para quem Deus fará mais? Ele fará mais pela pessoa que está alimentando Seus bebês e dando-lhes o 

fundamento, e também pela pessoa que está dizendo aos perdidos, “Veja, você não precisa mais ficar perdido”. 
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Você já foi julgado pelo Filho, então o Pai não julga nenhum homem. Por que Ele deveria? O filho pagou o horrível preço de ser 

julgado no lugar de cada homem. Tudo o que você precisa fazer é apenas aceitá-Lo e você nascerá de novo. 
 
Quando você começa a perceber o grande amor que o Pai tem por você, você também perceberá o que alimenta a fé. Não é a sua 

ambição pessoal. Não é o seu poder de subir entre os pregadores. Não existe um itinerário certo. Não é apenas vir e sentar na igreja. E, sim, 
aprender como ativar a sua fé. Através do conhecimento do amor de Deus por você, você conhecerá a base pelo tipo de amor que move 
montanhas. 

***** 
 
Você não sabe que a oração Me libera para mover por aqueles por quem Eu não posso mover de nenhum 

outro jeito? Mas, ouça o que o Espírito diz, pois há muitos, muitos, muitos. É Meu desejo que você olhe adiante, pois 
os campos estão brancos para a colheita. E, quanto mais você tomar o seu lugar no fundamento, mais campos serão 
colhidos na próxima cidade e na próxima. Seja forte, pois é mais incerto o que você está fazendo e aonde você vai do 
que imagina. 

 
5 de Janeiro de 2003 
 
Dave: Ele me disse, “Você está descobrindo, filho, que a perseguição não pode ser comparada com a consolação”. Ele está certo. 

Toda a história da igreja e os ministérios individuais e as pessoas que Deus tem usado sempre foram marcados por perseguição, testes e 
tribulações. Mas eles também foram marcados por consolação quando Deus se manifestava. 

 
Então, eu descobri que a consolação vem quando você atinge o ponto de não se importar com quantas pessoas o odeiam ou o que as 

circunstâncias dizem; não vão mudar o que você faz, o quanto você adora ou o ritmo do toque dos tambores aos quais você está marchando. 
 
Ele estava certo. Eu queria não ter prestado tanta atenção à perseguição e sim à consolação. Mas eu descobri isto agora. E Ele 

disse, “Eu quero que você repita isto porque Eu tenho algo mais a dizer”. 
 
E muitos em seu caminhar pessoal atingiram um ponto de desistir; e então, há um ponto de voltar atrás e virar a cara. Mas, saiba 

disto: o inimigo chamará recrutas e aumentará a pressão. É um propósito e um plano no qual ele opera. Antes de tudo se soltar, ele 
aumenta, porque ele já passou por este caminho e já viu as conseqüências por deixar as coisas escaparem. 

 
Então eu tenho uma palavra de Deus para você: Se você está quase voltando atrás; se as suas emoções foram muito esticadas e você 

não sabe se pode agüentar mais; se você se sente como um estilingue nas mãos de uma criança – agüente firme. Não vire à direita ou à 
esquerda, mas agüente firme por causa da consolação. Primeiro você verá que é mais forte que o inimigo. Depois, você verá suas orações 
respondidas e resultados. 

***** 
 
Dave: eu estou ouvindo um aviso contra a promiscuidade, pois onde as coisas estão indo no espírito, estas coisas serão julgadas sem 

demora. Em outras palavras, Ele está lhe chamando e dando muito tempo para você se ajustar. Eu estou falando para qualquer um que 
possa ouvir. A respeito deste corpo e para onde estamos indo, estamos chegando a um lugar onde estas coisas serão julgadas sem demora, Ele 
me disse. Em outras palavras, um período de graça está dando passagem para outra coisa. Lembre-se: a entrega é o espírito verdadeiro da 
santidade. 

***** 
 
O que muitos deixam de lado é o Meu poder. Eles querem ter a minha voz sem o Meu poder. Mas, como você 

tem visto, o inimigo vem e rouba tudo isto. Então, preste atenção e ouça, pois a segunda obra da graça é receber o 
poder do Espírito Santo e andar naquele poder conseqüente. Sim, Eu lhe darei uma voz, mas ande nas ferramentas que 
lhe dei. 

***** 
 
Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pois muitas coisas serão entendidas, coisas que não foram 

entendidas em muitas, muitas gerações. Portanto, seja forte, porque estas coisas que darei à Igreja – estas coisas que Eu 
farei com que ela entenda para que seja iluminada – a Igreja as usará para levar a minha glória do Meu poder a outro 
passo. 

 
Eu não estou falando apenas para este local; estou falando a você do mundo inteiro, para a igreja como um 

todo. Pois estas coisas, que você entenderá, irão levá-lo a outro nível e para outro âmbito da minha glória e 
entendimento, portanto libere-Me para operar, porque você recebeu e entendeu estas coisas que Eu não tive condição 
de fazer em muitas, muitas gerações. 
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Você verá coisas que o maravilhará. Mas, uma coisa que você não deve se maravilhar é com o tempo que você 

levou para conseguir o seu fundamento. Porque mesmo com a força do fundamento neste tempo, ainda assim as 
pessoas têm caído da Minha graça.  

 
Então; seja forte. Vista-se com a Minha armadura e esteja pronto para tomar o próximo passo. Pois, de fato, os 

campos estão brancos para a colheita e uma grande colheita está por vir. 
 
8 de Janeiro de 2003 
 
Dave: Nos dias que estão por vir, você saberá que está no caminho certo através dos dias marcados pela paz. Mas você perceberá 

que outras pessoas parecem entrar no medo. Você quase não conseguirá se entender, porque você estará cada vez mais entrando na paz. Você 
não precisa ter medo de nada. Oh, muitos de vocês serão cobertos por Deus pela alegria durante estes tempos, pois Ele os usará como nunca.  

 
A operação dos milagres em todas as facetas dos dons de cura irão atingir a perfeição neste tempo. Primeiro as 

pessoas começarão a se entregar a Mim por necessidade, porque muitas coisas estão começando a vir sobre esta terra 
das quais a ciência médica não conhece e não tem resposta.  

 
Ouça o que o Espírito diz. Primeiramente as pessoas Me buscarão por necessidade, mas então, elas começarão 

a Me buscar pelo o que Eu sou. Oh ouça, ouça, pois, certamente curas excederão. Em pouco tempo Eu serei capaz de 
mover e curar tanto emocionalmente como fisicamente e libertá-los. 

 
Pois a Igreja está recebendo continuamente mais de tudo o que Eu sou e os milagres começarão a brilhar. 

Assim, como na corte de Faraó havia sinais e maravilhas, haverá também nos últimos dias. O inimigo terá suas coisas, 
mas Eu terei as Minhas, elas serão mais grandiosas. 

 
Não tenha medo do que os homens podem fazer. Seja fiel e não tema neste momento. Não deixe que seus 

corações se atemorizem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça foi designado para perecer. Ouça o que o Espírito 
diz e seja corajoso. Pois o que os homens podem criar e trazer nesta terra não é nada à vista do que Eu posso fazer.  

 
Haverá choro e desespero, pessoas sem respostas, nações em tormentos e coisas que ainda não foram vistas. 

Use a autoridade que lhe dei. Separe-se para Mim e deixe que as coisas que lhe dei brilhem. Pois o Meu desejo é pegar o 
andar que você tem e usá-lo como uma luz que os homens possam ver e perguntar-lhe qual é a esperança que você tem. 
Quando eles perguntarem, “Por que você não teme as coisas que estão vindo a esta terra?” Você pode lhes dizer, “Meu 
Deus é maior!”.  

 
Eu O ouvi dizer, não tenha medo, apenas creia. Eu também vi doenças como pragas.  
 
Nos cinco ou seis anos passados até este ano, quando Deus me usou para profetizar Ele disse, “Quando os peixes estão morrendo 

nos oceanos por causa da radioatividade, quando não há caminhões para levar comidas às cidades, Eu suprirei as suas necessidades”.  Mas, 
a ênfase está sempre nisto:  

 
Se você pode vir e Me conhecer como o seu Deus, El Shaddai, seu Provedor, agora em um tempo de fartura, 

você não terá problemas em um tempo de carência. Mas vir Me conhecer como o El Shaddai e o seu Provedor em um 
tempo de fartura é morrer para o mundo e viver para aquilo que é Meu. 

 
Será um tempo de vitória, um tempo de grande prazer. Não tenha medo por causa das crianças. Não tenha 

medo. Pois, Eu não disse que você e sua família serão salvos por crerem em mim? Apenas seja forte e nenhuma destas 
pragas chegará perto da sua morada. Troque o mundo por Mim. Faça isto agora enquanto não é necessário e a sua fé 
excederá. Pois, Eu estou com você, Ele disse. Eu estou com você até o fim do mundo. 

 
***** 

 
Pois num aperfeiçoamento que vem do leite sincero da Palavra para a carne, muitos dos Meus mestres não 

estão dizendo o que Eu digo, ou se referindo a Mim corretamente. Pois muitos que Me amam não dizem coisas certas a 
Meu respeito. 

 
Mas neste dia quando linha sobre linha preceder preceito sobre preceito, Eu terei os Meus homens e as Minhas 

mulheres em quem porei as palavras em suas bocas, dos quais o entendimento será da Minha Palavra. E eles dirão o 
que é correto ao Meu respeito e eles dirão o que é correto sobre a Minha Palavra. Pois, a fé vem de ouvir e ouvir a 
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Minha Palavra e nisto vocês encontrarão descanso para suas almas. Vocês encontrarão a Minha paz e grande, grande 
reavivamento virá nos últimos dias. 

 
Estes mestres terão a capacidade de lhe ensinar e levar a Minha presença e ao poder de transformação. Porque 

eles não só ensinarão, mas também terão o fluir do Espírito para demonstrar seus ensinamentos. Eles em verdade serão 
capazes de ministrar a Minha graça e o Meu poder.  

 
Muitos de vocês já experimentaram da Minha graça e do que está por vir, mas, foi muito pouco. Existe uma 

plenitude a ser atingida, e Eu a revelarei à medida que os meses se passam. Então ouça o que o Espírito diz. Estes 
mestres suspenderão tamanha graça em sua presença que você desejará pular e entrar nela. Oh, mas quando você fizer 
isto, você visitará lugares em que não viveu ainda. Você permanecerá na Minha paz; você permanecerá na Minha 
liberdade. Você sentirá a Minha presença de tal maneira, que oh, o poder transformador irá tomar conta. E, quando ele 
fizer isto, você terá uma olhadela nas coisas do Espírito, você dirá; “Por que eu tive medo? Por que eu tive medo do 
dinheiro? Por que eu tive medo da falta?” Pois você terá tamanha paz e verá que não havia razão para temer.  

 
Eu não disse para não ter medo daquele que depois de matá-lo não pode fazer nada mais? Mas, que tivesse 

medo Daquele que depois que você morrer tem o poder de levá-lo para inferno. Pois, um pardal não é vendido por 
alguns centavos? Mas, não tenha medo. Você não vale mais do que muitos pardais? Os fios de cabelos da sua cabeça 
estão contados. 

 
Tudo isto são revelações esperando para fazerem parte de você. E, estes mestres que são produtos do Meu 

Espírito irão, de fato, ensiná-lo e você dirá, “Como eu não tive fé?” Pois, quando a Minha Palavra se tornar viva em 
você, você dirá, “Por que eu tive medo pelas finanças? Por que eu tive medo de dar? Por que eu tive medo da falta?” 
Em verdade, vocês entenderão que são Meus filhos e que Eu já supri as suas necessidades.  

 
***** 

 
A razão pela qual a Igreja como um todo está um passo atrás é porque os cristãos não estão entendendo o Meu 

amor. A razão pela qual eles têm falta de fé é porque não estão entendendo o Meu amor. A razão pela qual eles têm 
falta de confiança é porque eles não estão entendendo o Meu amor. Porque eles não entenderam o Meu amor, muitos 
não olharam para si mesmos com a luz que olho para eles, e sim com a luz de suas falhas. No entanto, as falhas são as 
últimas coisas para as quais Eu olho. 

 
Então, seja forte e venha a Minha corte interior, comece a ter comunhão Comigo. Quando Eu começar a 

saturá-lo com o Meu amor, ele fará mais do que qualquer coisa que já foi feita. Seja forte, pois quando você aprender a 
se ver através dos Meus olhos, então, você saberá e entenderá. Então, venha, pois o que Eu faço, Eu faço por você. 

 
Intercessão e Profecia 
 
Dave: Não morra, não morra, não morra. Esteja pronto. Não morra, não morra, não morra. Esteja pronto. 
 
Pois Eu quebro o jugo; Eu quebro o poder o homem forte e derrubo a fortaleza. Oh, que eles vivam e não 

morram; que tenha uma permanência; para que Eu possa trazer a vida.  
 
O tempo está por vir e Eu procuro por um homem, pois o vigia deve estar pronto. Oh, é hora do vigia estar de 

sentinela; um tempo como este é para homens que podem ver. Pois, Eu prefiro reavivamento e não destruição. Eu não 
lhe dei um lugar na hora dos grandes milagres, na batalha pela sua nação? Então, diga isto e clame por Mim para que 
Eu lhe dê outro lugar.  

 
Agora chame por aqueles que podem morar, para que eles ouçam a Minha voz e se unam para que Eu os dê 

outro lugar. É dentro do Meu poder dar isto, então traga dentro do Meu âmbito. Peça e veja. Olhe para que aqueles que 
sabem como orar, ouçam-Me e se unam a tempo. Pois, eu estou procurando por uma voz para que Eu tenha o ouvido 
da Igreja e advirta sobre a catástrofe.  

 
Peça para ser um participante desta colheita e para carregar o jugo do fraco. Peça para que Eu seja capaz de por 

uma parte do jugo em você que é forte, você que tem força. Peça que Eu possa mover em você para que você agüente 
isto e seja forte.  

 
Pois, é pela Minha graça, mesmo para você que não andou neste lugar antes. Pergunte sobre Mim e Eu poderei 

lhe dar este jugo de oração que você vê. Isto irá capacitará e você conseguirá carregar o jugo pelos fracos que estão 



 

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

11
caindo e por muitos, muitos que precisam. Eu tenho graça para lhe dar e você receberá força para carregar o peso do 
fraco antes do tempo designado para você andar nisso. Peça e veja se Eu não lhe darei isto para que o fraco possa dizer, 
“Eu sou forte”.  

 
Pois, há muitas coisas que eu desejo fazer com suas orações – para as coisas vindas a essa terra e para aqueles 

que Eu não posso mover de outra maneira. Mas Eu posso mover por eles através de você, então peça e veja se Eu não 
lhe darei isto para que você possa se pôr entre aqueles que mudarão as coisas nos últimos dias através da oração de 
intercessão. 

 
***** 

 
Nunca houve um tempo na história em que não foi importante andar em unidade uns com os outros o quanto 

fosse possível. No entanto, ande como um indivíduo perante Mim o quanto for possível. Pois, Me conhecendo, vocês 
se amarão. Conhecendo-Me, vocês nunca cairão. Então tudo o que tenho para vocês, independente da direção que a 
Igreja tome, vocês ainda podem ter. 

Não pense que qualquer tempo passado em Minha presença não serviu para nada. Não pense que todos os 
momentos de jejum não foram computados. E, não pense que mesmo um momento de comunhão não foi recebido 
com alegria. 

 
Venha, porque você é o beneficiado. Torne-se forte e Me conheça e você verá. Em um tempo de trevas, você 

andará em luz. Seja forte, pois parecerá como um tempo de trevas, mas haverá este e aquele que não se entregarão. 
Haverá este grupo e aquele grupo que não se entregará. Logo, estes grupos se encontrarão e então as faíscas irão atingir 
um ápice como as grandes queimadas nas florestas. Mas, certamente, certamente, a Minha unção e o Meu poder 
cobrirão esta terra assim como a água cobre o mar. É um tempo que pode parecer escuro, mas não desista. Você 
simplesmente não pode ver a outra faísca de onde você está.  

 
***** 

 
Dave: Eu quero voltar àquela profecia quando Ele disse que neste dia os mestres irão adiante. Pois, eles não julgarão o seu 

andar comigo pelo que qualquer outra pessoa ao seu redor está fazendo, pois neste dia os mestres irão adiante. Eles 
serão ungidos com ondas da Minha glória pertencentes a esse mover, pertencentes aos seus chamados e aos seus 
ofícios. E, quando eles ensinarem muitas destas coisas serão estabelecidas. 

 
Pois, à medida que a Minha graça e a Minha fé vêm e à medida que você é transformado pelo Meu poder e pelo 

Meu poder de cura, você Me verá como Eu sou. Você me verá em confiança e em fé e dirá, “Por que eu tive medo?” 
Prepare-se para ir adiante, pois, este é um grande tempo. 
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