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DAVE  ROBERSON 
 

Maio – 2005  
Querido Amigo, 
 

O ministério dos anjos nunca foi tão vivo para mim como agora. Claro, que, eu tenho conhecimento das 
escrituras, tal como, Hebreus 1:14. 

 
 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão 

de herdar a salvação?  
 
E eu gosto muito deste versículo que fala sobre o ministério dos anjos: 
 
 Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe 

obedeceis à palavra.     Salmos 103:20 
 
Posso me lembrar, anos atrás, ao fazer aquelas vagas orações com muita esperança – eram mais um 

experimento de oração do que oração mesmo – esperando um resultado positivo com o entendimento limitado, com 
relação aos anjos. Talvez você tenha tido o mesmo tipo de experiência. Mas, quando entendemos porque temos 
autoridade sobre os anjos, podem ocorrer mudanças na efetividade das nossas orações.  

 
Tenho me convencido que a razão pela qual muitas coisas não foram feitas, referentes à obra do Reino de 

Deus, é porque muitos de nós não temos nenhuma idéia de como considerar os anjos, nem sabemos como os anjos nos 
consideram. Por isso muitas coisas não são feitas – coisas que estão sob a responsabilidade dos anjos – porque como 
herdeiros da salvação, nós não sabemos como receber o ministério deles. Mas juntamente com tudo o que Jesus fez, 
Ele preparou para nós um lugar no Pai com relação aos anjos – um lugar de grande autoridade e poder. 

 
O amor tem tudo a ver com a graça e com o ministério dos anjos – e Deus tem me convencido de que Ele me 

ama. Isto começou quando eu tentava convencer Deus que eu O amava. Mas, por fim, foi Deus quem me convenceu 
do Seu grande amor por MIM. Então, não é a minha cabeça que está sendo convencida, mas o meu coração.  

 
Eu sempre pensei que a adoração que oferecemos a Deus fosse um tipo de homenagem que devemos a Ele. 

Pouco sabia quando entrei naquele lugar pessoal de adoração que, ao invés de eu convencê-Lo do MEU amor, Ele me 
convence do amor DELE.  

 
Você, também, precisa ser convencido do amor de Jesus por você. Você tem que saber o que Ele fez por você, 

e que Ele escolheu fazer aquilo. Ninguém O obrigou a nada. Foi Sua própria escolha; Ele o fez só porque Ele o AMA! 
Assim como ninguém pôde mudar a escolha que Adão fez em desobedecer a Deus no Jardim, ninguém pôde fazer 
Jesus escolher obedecer, mesmo de morrer na Cruz. A redenção tinha que ser uma escolha Dele. 

 
Os anjos sabiam disto. Eles sabiam que Deus não forçaria a redenção aos homens. Eles sabiam que o que Jesus 

fez, Ele o fez porque nos ama e ama o Pai. Nossa redenção tinha que nascer da obediência e não da desobediência. 
 
Isto é o que Jesus disse a respeito de Sua própria vida: 
 
 Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar 

e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.    (João 10:18)  
 
Mesmo naqueles últimos momentos lá no Jardim do Getsêmani, Jesus teve o direito de escolha. Quando os 

soldados chegaram para prendê-Lo, Pedro veio em Sua defesa e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus 
o fez parar com aquilo dizendo: 

 
 Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze 

legiões de anjos?      (Mateus 26:53)  
 
Doze legiões são mais do que 72.000 anjos! Acredite-me quando eu digo que os anjos QUERIAM vir ajudar 

Jesus. Eles O amavam e viriam em um minuto. Eles sabiam que Deus tinha dado a Jesus um mandamento e que, neste 
mandamento, nenhum homem tinha o poder de tirar a vida Dele; Ele tinha que fazer aquilo por Ele mesmo.  
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O que teria acontecido se esta ordem tivesse sido concluída – se Jesus tivesse levantado Sua face ao Céu 

dizendo, “Pai, salva-Me desta hora”? Antes mesmo de terminar a oração, haveria mais de 72.000 anjos, em pé, ao lado 
Dele, prontos para livrá-Lo daquela cena de sofrimento e tortura indescritíveis. 

 
Mas, embora os anjos amassem Jesus e quisessem salvá-Lo, eles foram impedidos de fazerem aquilo, porque 

Ele estava sendo condenado em nosso lugar. Ele estava começando Sua jornada para a Cruz e não havia nada que os 
anjos pudessem fazer, além de maravilharem-se com o grande amor que Ele tem pela humanidade.  

 
Quando Jesus se aproximou dos últimos momentos de Sua vida – pendurado na Cruz, abandonado pelo 

homem e, por um breve momento, por Seu Pai – Ele exclamou em alta voz: 
 ...Eli, Eli, lama sabactâni? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?  

(Mateus 27:46) 
 
Deus teve que abandonar Seu Filho para que Jesus fosse seu substituto. O Pai teve que abandonar Jesus para 

que Ele nunca tivesse que abandonar VOCÊ.  
 
Jesus pagou aquele preço horrível – abandonado pelo homem, abandonado por Deus, sem a ajuda dos anjos 

que foram ordenados a ficarem imóveis – para que nunca tivesse um momento em que você experimentasse o que Ele 
passou. Não importa o quão ruim seja sua situação, Ele nunca o deixará nem o abandonará, nem os anjos nunca serão 
ordenados a ficarem imóveis. Os mesmos anjos que não puderam vir para Jesus, podem vir para VOCÊ.  

 
Quando o diabo tenta derrotar ou condenar você por qualquer coisa que Jesus já lhe tenha redimido pelo Seu 

sangue, os anjos de Deus estão disponíveis para ministrarem em seu lugar. E, por que eles não puderam ajudar Jesus, 
creia quando eu digo que os anjos virão ministrar a você com uma desforra! Eles QUEREM estar livres em sua vida! 

 
Os anjos amam Jesus com uma paixão que vai além da nossa compreensão – e agora eles amam VOCÊ! Eles 

querem obedecer a toda instrução de Jesus a seu respeito. 
 
Ver Jesus ser restringido de qualquer ajuda foi pior do que tudo para os anjos. Assim, imagine o que os anjos 

irão fazer por nós – por cada um daqueles que Jesus sofreu! Eles amavam Jesus, mas não puderam libertá-Lo – Ai 
daquele que tentar impedir os anjos de NOS libertar!  

 
A seguir, estão algumas das profecias recebidas recentemente aqui no The Family Prayer Center. Creio que você 

será abençoado ao lê-las e relê-las, orando com respeito ao que elas dizem.  Peça a Deus que lhe mostre o que elas 
querem dizer para sua vida! 

 
Seu amigo e colaborador 

DAVE  ROBERSON 
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PROFECIAS RECEBIDAS NO “THE FAMILIY PRAYER CENTER” 

Tulsa, Oklahoma 
Meados de Março - Começo de Abril  

 
 
E por que você pensa que Eu estou lhe trazendo para o Meu amor? 
Dave – Ó, isto é para mim, esta parte. 
 
Por que você pensa que estou lhe ensinando como estou agora? Porque você chegou neste lugar onde você tem 

condição de receber. Então, ouça o que pertence ao Meu plano e o que Eu tenho para você, neste ano. Para que Eu lhe 
traga (pois é o Meu desejo trazer a você) estas coisas que têm que ser recebidas. Pois há algumas coisas que não são 
recebidas – tanto no reino do Espírito como através dos dons e tudo o que Eu tenho para você, e mais ainda no natural 
– sem que você dê estes últimos passos onde opera a Minha graça. A Minha graça não é apenas para o reavivamento e 
derramamento que dura um pequeno tempo, pois ao você terminar estas coisas e Me deixar fazer esta obra em você, 
serei capaz de explodir com um reavivamento, com moveres do Meu Espírito e da Minha graça e o Meu poder por um 
bom e longo tempo nos dias da colheita. 

 
Assim, principalmente, preste atenção. (Dave - Ele diz, “Prestem atenção”.) 
 
Tomem cuidado ou prestem atenção, principalmente com aquelas coisas referentes a Minha natureza e ao Meu 

amor que virão neste ano. Pois isto é o que muitos de vocês estão procurando, mas, não sabiam o que era. E deixe-Me 
lhe dizer, como seu Pai: De fato, sua sede será saciada, e a sua fome será alimentada. 

 
***** 

 
Ao você se entregar, Eu sou capaz de lhe edificar e tomar conta das amarras e dos problemas. Estas coisas são 

como perímetros que não lhes permitem sair detrás delas, e nem querem que Eu entre. Mas, ao você se edificar, Eu 
serei capaz de lhe mortificar e lhe deixar livre destas amarras. Então, Eu terei condição de ter uma comunhão mais 
profunda e intensa com você, Eu sempre estarei presente com as respostas das orações. É neste lugar que você aprende 
a Me servir com fervor, pois você nunca estará longe de onde Eu possa vir para pegá-lo a qualquer hora. 

 
Para você que quer lidar com suas emoções e sentidos – para você que quer vir para este lugar de quietude, 

onde muitas coisas do Meu Espírito são transmitidas e ensinadas – incorpore esta comunhão Comigo rapidamente, e, 
Eu pegarei os seus sentidos e Minha alegria e irei adiante na Minha graça começando a mortificá-lo contra aquelas 
emoções que controlam você para que o seu andar dentro da Minha quietude seja mais completo. 

 
Eu desejo dizer estas coisas e muitas outras. Muitas religiões desenvolveram seu próprio sistema de 

pensamentos e suas próprias crenças, por esta razão é muito difícil para Mim ultrapassar estas barreiras e falar – coisas 
espirituais ao espírito, coração para coração. Eu ainda desejo falar para que você entenda estas coisas do Meu Espírito 
que têm a ver com sua filiação e com seu amor por Mim e o Meu amor por você.  

 
O Espírito diz, “Venha e beba desta água, e você nunca terá sede novamente”. 
 
(Antes de chamar ao altar para se entregarem e receberem graça)  
 
Por que Eu digo estas coisas? E por que estou falando em proporção da fé que é dada? Por que Eu Me movo 

deste jeito pelo Meu Espírito? Você não sabe que Eu faço tudo o que posso e que é Meu desejo mover por você de 
toda capacidade a toda hora? Mas, quando falo a Minha Palavra da Minha mente no momento da profecia, Eu preparo 
os corações das pessoas para que Eu possa puxá-las a Mim, nos lugares da garça, onde não andaram ainda. Nada do que 
Eu faço é sem propósito, diz o Senhor. 

 
Mesmo agora você luta e luta por causa da luta que está em você. Você Me ama, todavia você divide este amor 

com o mundo, e é isto que está lhe causando esta luta. Eu sei que você Me ama mais do que o mundo, mas, nas vezes 
que você tentou ultrapassar o mundo para chegar até Mim – para Me servir, para fazer a transição – você sempre é 
derrubado. Você tem vivido deste jeito continuamente até sua alma ficar apertada e temerosa. Você guerreia até se 
sentir exausto; você se sente como se não tivesse mais força para continuar. 

 
Você não sabe que Eu amo e que Eu já dei Meu parecer, diz o Senhor – não para os noventa e nove que não 

precisam disto, mas para você que precisa. Pois Eu estou muito perto, e você descobrirá que a Minha alegria é sua 
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força. A medida em que você se entrega e caminha até Mim, você verá: Eu terei o privilégio de adicionar algo ao seu 
caminhar para que tudo dê certo desta vez. 

 
Dave – Você sabe quem você é, então não temas. Ele nunca deixa as noventa e nove a menos que o que Ele esteja fazendo seja 

mais importante.  
***** 

Gary – É quase uma profecia. Acho que posso falar. 
 
Não seja movido pelo que você vê neste lugar. Não seja movido por este prédio, este carpete e estas paredes. 

Não seja movido por estas cadeiras rasgadas. O dia virá em que a riqueza das nações estará neste lugar – não para a 
ganância, mas para a dispensação. Eu não me esquecerei dos que são fiéis AGORA, diz o Senhor. Aqueles que vêem o 
futuro não com o olho natural, e sim com os olhos da fé. 

 
Portanto, permaneça fiel agora quando não há o que ver. Eu sei que aqueles que são fiéis no pouco são aos 

quais poderei confiar muito. Seja fiel, diz o Senhor. Estou observando com orgulho sua dispensação.  
 
Gary – Agora eu ouço estas palavras. Ele diz:  
 
Se você fizer a mudança, se você tomar a decisão, todo passo que você der em direção à obediência, Eu 

ACRESCENTAREI com a Minha força dez passos. Se você se aproximar de Mim, Eu VOU Me aproximar de você. 
Eu já estou próximo, mas, estou falando no sentido de se aproximar com a Minha forca, com a Minha presença. Eu o 
ajudarei no quarto de oração. Eu o ajudarei no jejum. Eu o AJUDAREI. Tome um passo em Minha direção e veja o 
que Eu acrescentarei a você, diz o Senhor. 

***** 
 

Eu não falei para todos os que estão cansados, “Vinde a Mim e Eu os aliviarei”? Portanto, Eu já revelei o Pai a 
você. Eu não disse para aqueles a quem Eu seria revelado, “Portanto, tome o Meu descanso e saiba que Eu sou o seu 
conforto e sua paz durante a tribulação”? Aquele que ousa sair da segurança natural para ir ao Meu lugar de paz 
sobrenatural é aquele que Me deixa livre para mover. 

 
Então, adore-Me e glorifique-Me – Sim, mesmo quando você estiver no deserto. Principalmente quando você 

estiver no deserto. Pois, quando você se entrega a Mim em oração e se estabelece enquanto está no deserto, o que mais 
Eu não farei através de você nos momentos de abundância?  

***** 
 
Pense em coisas puras e de boa fama. Ponha sua mente em coisas que são do alto, pois Eu sou o Senhor Deus 

da sua paz e alegria, assim, você encontrará força na Minha presença e na sua alegria. Este tipo de força prevalece 
porque o inimigo é incapaz de cansar alguém que não se cansa. 

 
Então se estabeleça na Minha rocha e descubra onde a Minha presença vem naquele lugar. A medida em que 

você entra mais e mais, neste ano, você notará mudanças que você havia esperado que acontecesse por muito tempo, 
portanto, pelo que você ainda não vê, maginifique-Me e glorifique-Me, Eu darei a você o que é Meu.  

 
***** 

 
Pois de fato, estas verdades serão estabelecidas em margens diferentes. Estas coisas são a Minha resposta para 

aqueles que se encontram em uma nação de condições deploráveis. Eu sou sua vida; Eu sou a vida deles; e não faço 
acepção de pessoas. Aquele que vem a Mim não será desapontado. Mas, muitos perecem por falta de conhecimento, 
então, Eu confio isso a você neste dia: Quando você for de um lugar para o outro, FAÇA A MINHA PALAVRA 
SER CONHECIDA. 

***** 
 
Você conhecerá a verdade e ela lhe libertará. A sua liberdade começa Comigo, quando Eu dou a você o que é 

Meu. Eu não dei a você a Minha natureza? Se Eu não poupei o que custou o maior preço, por que Eu pouparia o resto? 
 
Acorde! Acorde para a justiça. Receba o posicionamento que eu lhe dei e ande nele.  
 

***** 
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De fato, neste momento você dirá e ouvirá outros dizerem: “Em tempos como estes.” Eu esperei para que este 

fundamento se formasse. Você tem uma parte nele, mas, há muitos outros que têm outras partes. Então, regozije-se na 
verdade para que todas estas coisas aconteçam. Pois ao se estabelecer em Mim, você não sabe que Me regozijo quando 
meus filhos se sobressaem? Eu me regozijo quando o que semeia supera o que colhe. Eu me regozijo quando muitos 
dos Meus filhos e filhas colhem em um período pequeno de tempo, enquanto outros levaram muitos anos.  

 
Portanto, regozije-se e diga, “Estou vivendo em tempos como estes,” pois de fato, você vencerá. Seu 

entendimento dos meus moveres e dos meus mistérios virá, muito além do que você imaginou. Muitos de vocês se 
sobressairão; vocês verão a Minha mão mover e se regozijarão. Em muitos lugares do mundo será o oposto. Você é a 
luz e Eu lhe enviarei aos lugares escuros. Portanto, faça com que sua luz ilumine fortemente, para os que ouvem e os 
que vêem saibam e venham até Mim. 

***** 
 

Com respeito às muitas curas que você tem esperado, você se encontrará curado em áreas que achou serem 
impossíveis. Você olhará para Mim e dirá, “Ó, o Senhor nosso Deus está fazendo algo novo.” Isso que Eu faço tem 
estado no Meu coração para todas as dispensações. No entanto, o que muitos de vocês procuram será encontrado nas 
maravilhas que se realizam agora – e até mesmo no Meu amor que tenho por você. Quando você percebe a plenitude 
do amor que tenho por você, muitos dos posicionamentos que você tentou atingir com suas obras, e não conseguiu, 
serão ativados.Vocês que Me amam de coração, começarão a conhecer a Minha graça como nunca. Quando você 
começar a conhecer a Minha graça desta maneira, você encontrará aquelas coisas que Eu comprei e pelas quais paguei 
na graça.  

 
Portanto, mova-se para frente com a Minha mão, pois estou com você. A medida em que a Minha iluminação e 

revelação se formam neste fundamento, esteja pronto. Eu estou pronto para penetrar em lugares que haviam sido 
entregues à escuridão – Ó, mesmo aquelas áreas de perversão onde muitos se entregaram às paixões da carne. Grandes 
reavivamentos florescerão, porque o que você precisa é o que eu tenho – ou seja, a preparação do Meu poder e do Meu 
amor na obra já consumada que fiz por você.  

 
Não há ninguém que não possa ter esperança, pois EU SOU A SUA LIBERTAÇÃO.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


