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DAVE ROBERSON
Fevereiro - 2006
Querido Amigo,
Deus tem se movido de uma maneira nova em nossos cultos no “The Family Prayer Center”, em Tulsa,
Oklahoma, e as profecias continuam a vir. Às vezes eu brinco sobre quem está conduzindo os cultos – eu ou
Deus – porque Ele vem e começa a falar conosco mesmo que eu já tenha uma mensagem preparada. Eu gosto
muito de ensinar, ter revelação e entendimento do Antigo Testamento e do Novo, mas quando Ele vem com
profecias é muito melhor. Quando Ele vem deste jeito é justamente para revelar Sua mente e plano para cada
culto e também para o momento que estamos agora e para o qual estamos nos preparando.
Sendo assim, continuarei mandando as profecias que recebemos para que a sua vida possa ser tocada e
mudada por Sua Palavra “restauradora” também. Mas primeiro, deixe-me lhe falar sobre profecia e
profetizar, especificamente em Primeira Corintios 14: 3, onde Paulo disse, Mas o que profetiza fala aos
homens, edificando, exortando e consolando.
Uma vez que você entende sobre o que Paulo estava falando neste versículo, você será capaz de perceber a
diferença entre o tipo de profecia que está sendo dada, se é pessoal ou para toda congregação e a Igreja como
um todo.
Quando comecei a profetizar em nossa congregação, eu percebi que havia um mover do Espírito. Fluía uma
paz especial que vinha de dentro de mim de um jeito diferente. Primeiro, eu pensei que estava ensinado
muito bem; eu não sabia que estava profetizando porque não havia nas profecias nenhuma palavra como
“Assim diz o Senhor...” ou “Oh, o Senhor está lhe dizendo...”.
Neste mover do Espírito, a mente de Cristo descia do Céu para mim. Então Deus falava da mente de Cristo
para a igreja naquele momento, se dirigindo ao que as pessoas estavam passando e lhes dizendo o que
deveriam saber, tanto para o presente como para o futuro. Todas as respostas e instruções dadas naquelas
horas foram baseadas na Palavra de Deus.
Em Romanos 12:6, Paulo tem algo mais a dizer sobre este tipo de profecia:
Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a
proporção da fé.
Em Primeira Coríntios 14:3, Paulo disse que toda profecia é dada para a edificação, exortação e consolo.
Mas, para alguém exortar, tal exortação tem que estar baseada em um fundamento. É daí que vem a Palavra,
e é por isso que Paulo disse neste versículo que uma pessoa profetiza de acordo com a proporção de fé que
lhe é dada.
Em outras palavras, este tipo de profecia é uma forma de exortação baseada no quanto a pessoa está vivendo
na Palavra de Deus. Uma pessoa profetiza em proporção da fé que lhe é dada; já que sabemos que a fé vem
somente por ouvir e ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10:17), toda a verdade profetizada deve, portanto, ser
fundamentada na Palavra Dele.
A diferença entre o dom de ensino que opera em mim e o simples dom de profetizar para a exortação que
Deus me deu é esta: O dom de ensino é ativado quando a unção traz uma revelação da Palavra de Deus que
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está armazenada em meu espírito. A unção usará a minha mente como uma ferramenta de ensino para
transferir a revelação do meu entendimento para os outros.
Mas quando a unção se move para profetizar – o tipo que está na proporção de fé que nos é dada, o espírito
verdadeiro da profecia para edificação, exortação e consolo – eu de repente sinto um mover da mente de
Cristo vir para o meu espírito e começo a profetizar a mente Dele para aquele momento.
Paulo disse que eu profetizaria em proporção da fé que me é dada; isto significa que Jesus irá pegar tudo o
que sei e toda a revelação que já me foi dada, para usar na edificação do Corpo de Cristo. Ele pega de meu
espírito as partes da revelação que Ele precisa, naquele exato momento, para falar sobre o presente ou sobre o
futuro. Ele pode se dirigir a problemas que estão acontecendo agora dentro da igreja, dos quais eu não sei
absolutamente nada, ou apenas a um grupo de crentes através da exortação, edificação e consolo dos
ouvintes. Ou Ele pode dar palavras proféticas como respostas para problemas futuros, mesmo antes que
aconteçam.
Creio que você será abençoado por estas profecias e comentários. Sua comunhão com Deus é a coisa mais
importante na vida e eu lhe peço que ore por estas palavras ao lê-las para ter comunhão com Ele. Será nesta
comunhão e lugar de paz que você entenderá o que Ele está dizendo e como cada mensagem se aplica a sua
vida.
Sempre seu amigo,
DAVE ROBERSON
Profecias recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
Janeiro 2006
04 de Janeiro de 2006
Será encurtada a duração dos testes e provações, pois o inimigo irá medi-los através da sua força e virá contra
você com muita, muita perseguição, aflição e preocupações. Por você me exaltar naquele lugar em que estou
no Pai e em sua vida, você estará escolhendo os termos e o local onde irá lutar com o inimigo. Você estará
escolhendo a medida do tempo. Pois não há ninguém que tenha Me glorificado no meio do impossível que
não tenha encurtado sua permanência naquele lugar de batalha.
Você pode pegar o caminho longo ou curto, mas Eu lhe digo: Aparte-se e busque-Me. VOCE SERÁ
ABENÇOADO.
(Durante uma linha de graça para lançar toda ansiedade sobre o Senhor)
Agora que estou presente com a Minha graça Eu lhe digo, deposite sua carga em Meus pés, diz o Senhor,
pois a Minha graça está aqui para recolhê-los com a cruz e Eu ministrarei vitória a você. Pegue esta hora que
Eu estou trocando sua fraqueza pela Minha graça e receba.
Comentários – Portanto, lance sua carga aos pés Dele – não é tão difícil, a palavra “impossível” não está
no vocabulário de Deus. Quando se trata das coisas que Ele proveu para nós, não há nada muito difícil que
está acontecendo com você, ao seu redor, apesar Dele não poder vir em um minuto. Quero dizer, se você
deixar Deus exaltar você, Ele poderá vir a sua casa durante a noite e assoprar em suas circunstâncias e
você poderá acordar em um novo mundo.
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Quero lembrá-lo que virão dias com ondas da Minha glória onde a adoração será espontânea e durará horas.
Muitos de vocês não só serão pioneiros na luta contra a carne, mas também estarão Me convidando
intimamente, dando-Me o necessário para operar, para que quando a Minha glória estiver aqui o Meu poder
esteja também, e quando Meu poder estiver aqui Eu o visitarei com ondas da Minha glória e presença e
muitos de vocês se acharão pegos por horas e horas. Fazendo assim, Eu serei capaz de escalar os próximos
passos que você dará, tanto em direção à vitória pessoal, como na vitória de seus perdidos e o propósito de
ter colocado você em Tulsa para Me buscar.

Você que é pioneiro – tenho procurado um meio para vir, pois é o Meu desejo despejar a plenitude da Minha
glória. Mas em muitos lugares onde Me adoraram, uma das coisas que faltou foi o fundamento que precisa
ser sustentado depois do derramamento.
Oh ouça e escute, você que pensa que esperou muito, Eu esperei muito mais, diz o Senhor, mas os nossos
tempos estão ficando próximos. Seja fiel ao que se opõe à carne. Coloque Minhas chaves nas portas para
abri-las.
08 de Janeiro de 2006
Comentários – Existem duas áreas que o Senhor nos falou que têm muitas imagens, muitas figuras e são
muito boas. Não significa que ignoramos as outras áreas; mas uma dessas três vem mais facilmente para
mim. O ensino vem mais fácil para mim, as outras duas são mais difíceis, não que não tenha tentado possuílas, eu tentei, as duas. Mas porque um canal era mais fácil eu fiquei nele. Para todos os propósitos práticos,
eu deixei de lado as outras duas áreas. A figura que vi – você já viu a esperança morrer em você, você já
perdeu a esperança? A figura que vi foi como a de Lázaro. Talvez você tenha se firmado em uma palavra ou
profecia por muito tempo, ou talvez tenha se firmado no chamado Dele ou algo que Ele disse também por
muito tempo. Mas eventualmente você acabou desistindo da esperança e enterrou isso tudo, deixou tudo
morrer, enterrou em um túmulo. Você rolou a pedra em frente dele, plantou belas flores e tocou belas
músicas fúnebres, convidou amigos e lhes disse palavras bonitas, talvez você tenha feito isso há dez anos.
Em outras palavras, você deixou a esperança morrer há dez anos.
A idéia é que, mais tarde na vida, depois de dez anos na estrada, você terá o desejo de buscar a Deus
novamente, você se sentirá faminto em buscar Deus. Temos a tendência de pensar neste momento – Ele deve
ter algo NOVO para mim. Ele vai ter algo novo para mim.
Você começa a buscar a Deus, você sabe para onde Ele o levará? A primeira coisa que você ouvirá é a
música fúnebre dos sonhos que você permitiu que morressem porque Ele trará você de volta àquele mesmo
lugar e irá lhe dizer a mesma coisa.
Você observou que Jesus não ordenou à pedra que rolasse? Ele ordenou que ELES rolassem a pedra. Ele
nunca vai rolar a pedra por você. VOCÊ que vai tomar a decisão.
Como você move a pedra? Tomando a decisão. Ele não vai mudar de idéia. Ele o levará de volta dizendo:
Lembra do que Eu lhe falei? VOCÊ deixou aquilo morrer. Agora lhe pergunto – você irá tomar a decisão?
Depende de você. Eu não irei mover a pedra para você, mas se você tomar a decisão de mover a pedra, Eu
falarei vida para aquela visão novamente. Eu vou reascender a esperança dentro de você e direi: “Vá
adiante, viva novamente!” Porque nunca mudarei Minha mente sobre o que o chamei a fazer.

A profecia e a mensagem vão juntas.
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Comentários – Se você tentou, o que Ele está dizendo – há muitas pessoas que ouviram a mensagem, mas
não fizeram o suficiente para mudar. Você já tentou tomar posse daquela terra, mas falhou e esta é uma das
razões que o levou a colocar a pedra em frente dela. Se você tirar a pedra sem que haja mudança, para tentar
possuir a terra de novo – você falhará novamente.
Bem, é isto o que Ele está dizendo: Deixe a visão pegar fogo novamente, traga a visão, deixe-O mover a
pedra, deixe-O trazer vida para ela. Mas, se você ainda não está pronto para tal – é por isso que Ele fez com
que você estivesse aqui, e eu não quero dizer aqui fisicamente, digo a ESTA mensagem.
Houve um período de quarenta anos por uma razão. O que vemos durante quarenta anos – o homem velho, a
pessoa escrava, aquela pessoa que nunca viu nada além da escravidão. Por quarenta anos vemos aquela
pessoa, aquele homem velho morrendo e ao mesmo tempo durante aqueles quarenta anos vemos uma nova
geração, a sombra de um novo homem, se edificando e crescendo.
Este foi um Israel diferente. Este novo homem que cresceu e nunca foi escravo, cresceu sendo alimentado por
Deus, cresceu sabendo que “O meu Deus dá um jeito onde não tem jeito, o meu Deus traz água da rocha e
envia pão do céu”. O segundo grupo não foi igual ao primeiro – eles foram mudados.
Faça a mensagem. VOCÊ IRÁ possuir cada palavra que Deus lhe falou.
Comentários – Acho que você está vendo o tipo de culto a que você veio e um marco foi registrado, algo
aconteceu, aquela mudança aconteceu que foi planejada para o futuro.
Estamos chegando a um tempo de muita importância aqui no “Prayer Center”, de muita importância. E esta
parte eu posso até profetizar: Eu vi um monte de diabos, o tipo que segura as coisas e que se lamenta muito,
que faz muito barulho e está sempre causando alguma coisa. Este tipo específico de diabos são aqueles que
têm o poder de impedir o que está fluindo ou liberar o fluir quando as pessoas que estavam pregando errado
ou indo a uma direção errada, estavam crendo em Deus com relação as suas finanças ou nisto ou naquilo –
estes diabos de algum modo parecem estar misturados com as bênçãos. E vi uma classe de espíritos como
estes, mas algo bom com relação a isto, eu vi as trevas que tentavam imperar sendo totalmente subjugadas
pela luz, sendo dissipadas.
Isto tem um pouco a ver com aquilo. Este é o momento em que as pessoas que se tornaram o que Ele quer
que elas se tornem se moverão adiante Nele para moldar o que Ele tem para elas. É por isso que é tão
importante ouvir e não voltar atrás e ter que substituir o fundamento, a menos que você não tenha feito o
necessário.
11 de Janeiro de 2006
O rápido irá mais rápido. O lento será mais lento. Não se alarme por causa da menor quantidade de assentos
vazios. Está chegando uma grande separação, digo uma grande separação, entre os praticantes da Palavra e os
ouvintes.
Comentários – Você precisa decidir a qual grupo você pertencerá. Você fará parte dos praticantes da
Palavra? Não estamos falando de ir para o Céu agora. O ladrão foi para o Céu, mas não cumpriu com o seu
chamado, pelo o que eu saiba. Mas você não está numa cruz a trinta segundos antes de morrer ou coisa
parecida, certo? Temos uma oportunidade que ele não teve. Decida-se. Seja um praticante; faça parte do
grupo que irá mais rápido.
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15 de Janeiro de 2006
Algo aconteceu depois do dia primeiro. Algo aconteceu depois do primeiro dia do ano – um tipo de ajuste na
atmosfera.

No que Eu Me deleito, o impossível é no que Eu Me deleito. Prepare-se para a mudança, pois muitos olharão
e se maravilharão e irão querer saber, mas saiba disto – haverá uma avalanche, será despejado uma nuvem de
anjos que terão tudo a ver com a atmosfera da cidade. Haverá temor nesta cidade e grande migração que virá
para cá, pois Eu estabeleci um fundamento aqui.
Prepare-se, PREPARE-SE, pois seus olhos estão prestes a ver coisas que não foram vistas NESTA cidade.
Saiba disto, é porque a fé tem sido falada e a verdade tem sido ensinada, para que Eu seja capaz de fazer
estas coisas. Então se alegre, pois o tempo da colheita está chegando.

A graça está aqui, então repita após mim:
Pai, Eu sou seu servo. Eu estou recebendo a sua graça; ela aparecerá na Sua força e esta força estará em
mim. Eu estou dando um passo à frente. Vou fazer coisas que nunca fiz. Ficarei em Sua presença, falarei a
Sua palavra. Vou trabalhar nisto. Não ficarei de lado. RECEBO sua graça e sua força, não a minha – a
SUA graça, obedecerei a Você e trabalharei nisto, neste ano, em nome de Jesus. E Lhe dou glória por isto.

Comentários – Você terá uma chance de ter seu nome escrito naquele livro, gravado. Você ficará MUITO
feliz. Você ficará MUITO feliz.
É tempo de lutar. Pensamos que já lutamos, “Prayer Center”; é tempo para A lutar. Fique firme.

Nos dias que virão, a doutrina será tamanha que os ensinos irão adiante. Você se encantará, pois muitas das
coisas que serão ditas, não foram ditas desde que ficaram escondidas nas trevas e agora estão fazendo sua
emergência contra o dia que Eu voltarei. Abençoado será aquele que naquele dia tiver a Minha verdade e
estiver ensinando aos outros o que é a Minha verdade.
Alegre-se e seja extremamente feliz, pois a primeira maior parte do Meu plano acontecerá e quando o
rompimento acontecer, então uma outra maior parte do Meu plano acontecerá. Você que Me obedece não
sabe – que, um dia o mundo todo estará olhando para você e será o dia que ligarei a riqueza com a mídia.
Pois até que enfim nestes últimos dias, eu tenho um jeito para que a Minha verdade possa ser ouvida no
mundo todo.
Seja forte. Parte deste plano inclui você, diz o Senhor.
18 de Janeiro de 2006
Não existe baixo ou lugar baixo de desespero ou derrota ou falha que Eu não tenha carregado por você. Por
isso, venha a Mim você que tem um fardo pesado, pois Eu sou O que lhe dá descanso. Existem lugares em
Mim que são pouquíssimas vezes explorados nesta geração, quase nada. No entanto Eu habito neste lugar
alto e exaltado, e há lugares em Mim que não foram medidos, mas estão disponíveis a você. Venha, venha,
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pois eles serão novos níveis de libertação e paz para você. Eu vou confundir o sábio com a simplicidade do
Meu poder e da Minha paz. Levante os olhos e saiba que a visitação deste lugar está marcada no céu.
Comentários – Se eu estou ouvindo corretamente e eu sei que estou – existem níveis de liberdade que estão
disponíveis para as pessoas que deixaram passar qualquer coisa que a igreja tem para oferecer. Existem
níveis de liberdade aos quais Deus está tentando trazer algumas pessoas, e parece que Ele vai terminar o
trabalho nesta última geração.

Eu sou um Deus do agora e quando Eu acho o que preciso, então Eu sou capaz de realizar as Minhas
maravilhas. Pois você que caiu neste grau de desespero – para a esquerda, para direita, nada parece certo,
nem adiante, nem para trás – pois você que caiu nestes lugares, você não sabe que Eu sou sua paz e a sua
saída?
Pois estes sinais serão mencionados muitas vezes e serão um dos marcos que porei no que farei nestes
últimos dias, diz o Senhor. Quando as pessoas olharem para você serão capazes de Me ver em você,
principalmente por causa da paz que Eu terei em você, nos momentos de tribulação. Por isso, alegre-se agora
pelo o que é e pelo o que será, diz o Senhor.

É necessário que a Minha graça opere nestas coisas, destruindo-as e substituindo-as com o Meu
posicionamento e Minha graça. Pois é o Meu desejo distribuir os dons. É o Meu desejo o derramamento da
operação de milagres poderosos, dons de curas e especialmente discernir espíritos e expulsar demônios. É o
Meu plano cobrir esta cidade com o Meu poder. Assim, abram-se, pois de fato uma onda irá lavá-lo como
nunca você experimentou, pois o que é Meu é seu. É tempo da Minha mão se abrir e se espalhar sobre esta
cidade. Alegre-se e seja extremamente feliz, pois foi para isso que você Me chamou.
Muitos que vieram tarde não serão tardios em receber os Meus dons. Muitos que vieram antes terão tal
fundamento neles que serão capazes de guiar os outros que de repente vieram para o Meu poder por causa da
graça. Mas, oh, as pessoas que serão salvas nestes dias, serão uma alegria para você. Siga-Me bem de perto e
o seu caminho guiará você à plenitude dos dias, do poder, da graça e da grande recompensa no fim de seus
dias.
Assim, fortaleça-se dentro de você. Seja forte, pois o que Eu tenho para você e o que Eu lhe darei é mais
forte do que você. É mais forte do que seu inimigo. E você pode DEPENDER de Mim nas horas dos testes e
DEPENDER de Mim nas horas boas pois você verá – nestes dias você terá MUITA ALEGRIA porque se
aqueceu na Minha presença, diz o Senhor.

(Oração que todos repetiram)
Sim, Senhor, eu recebo os dons que Você me dá.
Sim, Senhor, eu O seguirei.
Sim, Senhor, eu recebo Sua repreensão. Eu recebo sua bênção. Eu O seguirei.
Sim, Senhor, eu me entrego todo.
Se você concordar com isto, então diga:
Sim, Senhor, eu recebo o que Você me dá, em nome de Jesus. Amém.
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Então, é hora, é hora, pois Eu falo àqueles que têm feito de si próprios parte do Meu fundamento. Eu
construirei sobre eles. Assim, seja forte e prepare-se e siga-Me, pois você não pediu coisa pequena. Você
pediu coisas grandes e é a Minha boa vontade e prazer de dar estas coisas a você. Por isso, seja forte, pois
sem ser capaz de sustentar o peso, você não receberá. Seja forte, pois neste dia há um mover e o Espírito
Santo está sob instruções para Se mover neste dia.
Ele diz: Será bom. Você lutou a boa batalha sem ser capaz de ver muito além da mudança dentro de você. A
diferença da luta que você está prestes a lutar serão os MUITOS RESULTADOS. Pois de fato, você verá o
fenomenal, de fato você verá a Minha mão se mover. Você verá o que muitos de vocês estavam esperando,
pois você sofreu muito pelo inimigo ter derrotado a muitos. Mas ainda assim, muitos vieram e se
estabeleceram.
Seja forte e alegre-se, pois você verá muito fruto do seu trabalho na dispensação que está vindo, diz o
Senhor.

Quando a unção vier, muitos de seus sonhos serão realizados e naquele dia você verá que o que Eu estava
mostrando era a Mim mesmo. Aprenda como se alegrar e ser feliz em TODA situação e saiba que Eu estou
no alto e exaltado sobre TODAS AS COISAS que já vieram contra você.
Haverá o dia que você abençoará o reino. Para muitos de vocês, a unção que estará operando será uma unção
de bênção. Não há direção para a qual Eu não seja capaz de virar você sem que você seja uma bênção para
estas pessoas na mediada em que elas trabalham para Mim. A Minha unção trará inúmeras recompensas para
muitos de vocês que trabalharam muito nos dias da carne.

