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DAVE  ROBERSON 
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Querido Amigo,  
 

O Senhor continua falando conosco através de profecias durante os cultos no Centro de Oração da Família. 
Acredito que Ele queira que estas palavras estejam disponíveis para você como edificação, exortação e consolo. 

 
Quando as profecias vêm, Jesus usa tudo o que eu sei e todas as revelações que Ele já me deu para edificar o 

Corpo de Cristo. Ele pega do meu espírito parte da revelação que Ele precisa em um determinado momento para falar 
sobre o presente ou o futuro. Às vezes, Ele fala sobre problemas que eu desconheço na igreja ou em um corpo de 
crentes através da exortação e edificação, consolando os que ouvem. Outras vezes Ele dá palavras proféticas como 
respostas para problemas que acontecerão futuramente. 

 
Algumas destas palavras são dadas durante o mover do Espírito, que eu chamo de “Linhas de Graça”, onde 

Jesus oferece a Sua graça para nos ajudar a trocar nossas fraquezas por Sua força. Nestas “Linhas de Graça”, o Senhor 
parece se concentrar principalmente nas fraquezas que impedem uma pessoa de se aproximar Dele ou de cumprir o 
chamado de Deus em sua vida. 

 
Deus pega a graça manifesta por nós pelo sangue de Jesus e a combina com o dom da fé. Então, o dom a fé 

vem e mortifica alguns posicionamentos fracos em nós, substituindo-os com o posicionamento Dele. Na obra da Cruz, 
uma obra de substituição, Jesus levou nossas fraquezas. No entanto, às vezes, temos dificuldades de receber e viver no 
que Ele conquistou para nós. Mas, quando o dom da fé entra com a Sua graça, as fraquezas são vencidas e nossa 
própria fé aumenta. 

 
Esta graça não pode ser merecida; assim como nenhum dom, chamado ou preparação podem ser merecidos. 

Todos estes dons podem ser apenas recebidos. Mas, quando esta graça está presente e você tem a força de Deus e o 
Seu posicionamento, fica mais fácil receber o que já foi feito. É completamente diferente de quando tentamos receber 
pela força de vontade ou pela emoção, porque os dois podem falhar. 

 
Deixe-me dar um exemplo para explicar esta verdade. Isso aconteceu comigo quando recebi graça em minha 

própria linha de oração! 
 
O Senhor havia chamado pessoas à linha para entrar em forma – perder peso, adquirir força física e saúde – Ele 

estava oferecendo graça para atingir este objetivo. Enquanto eu ministrava para alguém nesta linha, a graça caiu sobre 
mim. A experiência foi tão forte que fisicamente me abalou quase me levando ao chão. Nos dias que se passaram, 
comecei a querer muito fazer o certo com respeito a comer, fazer exercícios físicos e descansar. Eu queria muito, ficava 
ansioso por fazer todas estas coisas e não era nenhum sacrifício. Foi ótimo! Até mesmo as desculpas pararam quando 
eu comecei a fazer o necessário para entrar em forma. 

 
Esta experiência me ensinou muito sobre como esta graça com a fé funciona. Eu vi o que o Senhor fez. Ele 

pegou meu espírito e o levou para onde a vitória estava – o lugar chamado “Feito!” – e o dom da fé me depositou lá. É 
neste lugar que Ele me vê como um produto pronto. 

 
Então o Senhor veio e me ajudou – o produto não terminado – a andar no processo para o lugar chamado 

“Feito!”. Foi fácil para Ele ministrar e remover toda resistência. Foi fácil para mim também, consegui entregar-me a 
esta obra da graça porque meu espírito já estava naquele lugar onde a vitória reside. O dom da fé deu lugar para a graça 
e eu a recebi no meu interior. Muitos quilos depois e agora mais magro, pareço-me com o homem que foi ao lugar da 
vitória quando a graça veio! 

 
O bom é que esta graça pode ser transferida. Você pode receber graça para sua vida quando estiver em um dos 

nossos cultos ou lendo uma das profecias. Ele fará o mesmo para você, com qualquer área de fraqueza que você queira 
trocar pela força Dele. Ele o levará à vitória na medida em que você anda no caminho para este objetivo. Ele lhe dará 
toda força e tudo o que você precisa para caminhar até a vitória. 

 
As profecias incluídas nesta carta foram recebidas em janeiro. Por favor, passe tempo em oração, em comunhão 

com o Pai, ao lê-las. Ele o ajudará a entender o que Ele está dizendo e como cada mensagem se aplica à sua vida.  
Sempre seu amigo 

Dave Roberson 
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Profecias recebidas no Centro de Oração da Família 

Tulsa – Oklahoma 
PROFECIAS DE JANEIRO DE 2005 

 
Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz. Com muita edificação, exortação e consolo Eu 

falo. Quando Eu falar neste ano, muitos se regozijarão e ficarão muito felizes, pois vocês entenderão coisas que não 
entendiam antes. Pois, não é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco lá? 

 
Ouça o que o Espírito diz: Esse é o ano em que muitos entrarão no que eu tenho para vocês. Porque na medida 

em que muitas atividades são formadas ao redor de Meu fundamento, todos vocês verão como Eu começo a construir 
com o sobrenatural muitas daquelas coisas que coloquei diante de vocês como verdades durante todo este tempo. 
Quando os fundamentos destas coisas começar a se formar e estas coisas começarem a acontecer, muitos verão o 
próximo lugar para o qual Eu irei. Isto lhes dará fé e confiança para receber Minha graça e tomar um próximo passo. 

 
Seja forte, tenha um compromisso neste ano de jejuar bastante, orar bastante, vindo a Minha presença para Me 

conhecer. Pois, é Meu desejo ter comunhão com você intensamente, na medida em que você toma este novo passo, 
saindo das trevas e entrando na luz – para entender como Eu opero, como Eu movo e como Eu emprego Meus dons 
em uma cidade como esta que Eu dei a vocês, diz o Senhor. 

 
***** 

Dave: Ele está desejando, Ele está cobiçando. A Palavra “cobiça” é muito forte. “Não cobiçarás...” é um dos Dez Mandamentos; 
no entanto, Ele diz para que cobicemos, busquemos com zelo os melhores dons. Aliás, Ele diz que devemos cobiçá-los sinceramente. 
Esta palavra é forte tanto no sentido positivo como no negativo. 

 
Eu O ouvi. Ele diz que deseja, cobiça, Ele anseia pela oportunidade de entrar em suas bênçãos e suas finanças. Ele anseia por 

poder mostra o que pode fazer com sua comunhão com Ele.  
***** 

 
Dave (ao chamar uma “Linha de Graça”) – Se você precisa de cura em seu corpo; se você precisa desta graça; se você precisa do 

favor Dele nesta graça; se você está passando por algo e quer que o posicionamento Dele seja magnificado em sua vida – Ele está falando com 
você. Devemos deixá-Lo vir. 

 
Isto é o que possibilita a Minha vinda, pois tudo o que Me impediu de vir foi não encontrar o que precisava 

para isso. Não fui Eu que impedi. Se Eu fosse impedir algo de chegar até você, teria impedido todas aquelas coisas que 
foram sobre Jesus. Mas, Eu as impedi? Não. Então, como não darei também com Ele todas as coisas a você? 

 
Portanto, conheça a Minha mente; conheça os Meus moveres, Minhas unções, Minha graça. Pois Eu estou 

sempre mais do que disposto para dar-lhe tudo que está disponível, de acordo com o que vocês estão Me dando. 
 
Fique firme na liberdade com a qual Ele lhe libertou, e regozije-se, sabendo que maior é O que está em você do 

que o que está no mundo. Você é a manifestação da vitória Dele. Portanto, seja forte e regozije-se, saiba que tudo o que 
foi feito, foi feito por você. 

***** 
 

Durante a mesma “Linha da Graça” – Aguarde um telefonema ou uma visita de alguém que costumava ser seu inimigo, meio sem 
jeito, sem saber como falar com você. Se houver a oportunidade e esta pessoa lhe telefonar e iniciar a conversa, você, então, deve tomar o 
próximo passo. Perdoe-a; deixe que a restauração venha. 

 
Dave interpretando as línguas – O que estou fazendo? Estou falando o que Ele está dizendo. 
 
Pois muitos de vocês estão crendo em Mim. Quando você crê em Mim assim, Eu virei entre você e o que Me 

impede de mover e colocarei o que alguns de vocês precisam fazer. Portanto, levante suas mãos e regozije-se. Libere-
Me em seus problemas e você verá o que Eu posso fazer. Faça um esforço consciente para remover toda a contenda e 
para perdoar tudo que está fora de lugar. 

 
***** 

 
É disso que Eu me aproveito; é isso que Eu uso para vir e lhe abençoar. Pois não há uma atmosfera como essa 

em que Eu não esteja presente e quando Eu estou presente de uma maneira tangível, tudo que Eu sou está presente 
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Comigo. Portanto, Eu estou disponível com a Minha graça e o Meu poder neste momento para dar a você o que você 
precisa. 

 
Pois Eu não disse que aquele que crê não precisa ir embora de mãos vazias? Portanto, se entregue a Mim. E 

para vocês que têm praticado isso – entregando-se a Mim quando as coisas estão ruins, também sabendo como se 
entregar a Mim quando as coisas vão bem – Eu sou O que não somente lhe tira da tribulação, mas O que lhe levanta 
com grandes bênçãos. 

 
Dave – Uma explicação melhor para a interpretação: Você deve aprender a praticar a Sua presença mesmo que ninguém esteja 

fazendo isso. Aqueles que forem diligentes são os que receberão. 
 

***** 
 
Se Eu pudesse ir ao mais profundo do seu ser e mudar sua própria vontade, Eu faria isso. Mas eu posso dar-lhe 

a verdade para que VOCÊ faça isso. Pois aquele que se entrega a Mim não voltará vazio. 
 

***** 
 
Dave – Ele disse a mim, “Eu tenho graça aqui.” Há muitas  pessoas aqui que tem orado para serem mais dedicadas. Elas têm 

dito, “Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de graça para ser mais persistente, mais consistente com a oração e com o jejum, principalmente 
neste ano.” 

 
Há alguns que têm lutado com isso. Seu coração tem esperado, e você tem pensado, “Eu queria entrar nisto com mais 

facilidade. Eu caio muito facilmente.” 
 
Você crê que Ele tem graça para algo assim? Eu creio que sim, porque é algo que você quer fazer mesmo. 
 
Levante suas mãos e receba o que está próximo, saiba que não é tudo com a sua força, mas sim, a entrega da 

sua força pela Minha. Se você trocar a sua força pela Minha, você irá para frente e o que costumava desistir em você 
não desistirá mais. 

 
Portanto, regozije-se e tome um tempo para Me adorar, pois é na adoração que Eu sintonizo a graça que estou 

lhe dando agora. Você perceberá isso quando entrar na Minha presença novamente. Haverá uma presença automática 
com você, uma presença que antes levaria mais tempo e diligência para ser alcançada. Quando você dobrar seus joelhos 
diante de Mim, Eu estarei lá com a Minha graça. 

 
Então, aprenda a ter comunhão Comigo nesta graça, e logo você verá coisas que Eu tenho para você fazer. 

Você tomará o seu próprio lugar, pois a Minha unção está sobre você para isso. 
 

***** 
 

De fato, o seu tempo de preparação será diminuído porque o semeador superará o ceifeiro. Todas estas coisas 
que Eu lhe dou para realizar a graça liberam o posicionamento de Jesus em sua vida. 

 
Pois de fato, o semeador superará o ceifeiro, na medida em que você combina a chave do jejum com a chave da 

assimilação, a chave da oração em línguas e a chave da adoração pessoal. Quando estas coisas estão em seu devido 
lugar, elas operarão igualmente umas com as outras, fazendo com que você se levante na graça e no posicionamento 
que está em Meu Filho. 

***** 
 

Não pela sua força ou pelo seu poder, mas pelo Meu Espírito. Pois todas as coisas são possíveis, e são feitas 
possíveis através daquilo que Ele fez na Cruz. É isto que Eu farei, diz o Senhor. 

 
***** 

 
(Enquanto Dave pedia que os que precisassem de cura se levantassem) 
 
Pois o Espírito diz: Venha. Quando eu falo isso a você, Eu quero dizer que você precisa vir de onde você está 

para aonde Eu estou. Eu não fiz tudo possível para o que crê? Eu impedi que qualquer coisa boa chegasse a você? Eu 



 

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

4
não mostrei a você meu favor, e você não é ensinado pelo Meu Espírito? Portanto, entre. Para que ficar do lado do 
portão? Entre no interior da Minha presença. 

 
Pois isto Eu direi a você sobre o Meu amor: É Meu desejo fazer isto por você muito mais que você deseja por 

você mesmo. Então, entenda a fé, pois aqueles que falaram dela disseram que é um mistério.  Fé é algo que você recebe 
através do relacionamento Comigo. Pois os que Me conhecem sabem que Eu faço o que digo. Por isso não fiquem em 
pé Me esperando, mas dêem um passo para dentro do que Eu sou e deixe-Me fazer isto por você.  

 
***** 

 
Pois Eu tenho muitas coisas a dizer e pouco tempo.  
 
Dave explica – Ele tem pouco tempo e Ele tem escassez de pessoas através das quais possa falar. Nem todos estão dizendo a 

mesma coisa; contudo, Ele quer dizer “as coisas”. 
 
Pois bem, esta é a minha parte. É isso o que Ele procura: Muitos de vocês têm seus chamados em suas vidas e Ele irá usá-los em 

muito do mesmo jeito que você vê muitas coisas acontecerem aqui. A unção irá descer e o espírito de profecia virá e Deus virá para dizer 
coisas que Ele tem esperado para dizer. 

 
Eu sei por uma boa Fonte que há muitas pessoas que estão “fora”, pois o semeador está superando o ceifeiro. Você ficará 

espantado com o que receberá quando estiver aqui ou ali levando Sua Palavra. Você ficará espantado. Deixe-me demonstrar um pouquinho. 
 
Quem saiu por aí recentemente para ministrar e ficou espantado com a força da unção e de como o Senhor usou você para dizer 

coisas que até mesmo você  ficou admirado? Fique de pé se este é o seu caso. 
 
Quantos podem testificar que aquilo foi além de você e que você mesmo ficou admirado por aquilo tudo ter saído de você? Eu posso 

testificar que eu experimento o que estou descrevendo, todas as semanas. 
 
No culto anterior, você pensaria que eu não sabia de nada. Eu não sabia o que Ele queria para aquela hora até que Ele veio. É 

como se Ele estivesse esperando por alguma coisa há um tempo e agora já irá fazê-lo e é está tudo aí! A interpretação é sobre isso. Mas o 
semeador está superando o ceifeiro e muitos nesta geração – muitos de vocês – irão encontrar seu caminho este ano. 

 
***** 

(Durante uma “Linha de Graça”) 
 
O que você fará irá ser marcado com sinais e maravilhas, pois este é o Meu plano desde o início. Eu não falei 

destas coisas? De fato, Eu deixei muitos ficarem aqui para receber Minha fundação, pois este é o Meu desejo de 
despejar coisas nesta fundação que eu desejei despejar em outros. 

 
Então agarre isto logo e saiba que em Minha visitação nestes últimos dias, as crianças serão as grandes 

benfeitoras dos Meus sinais e maravilhas e serão visitadas por Mim e de fato, serão visitadas por Mim para afetar a 
próxima geração, antes que Eu volte. 

 
   


