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DAVE ROBERSON
Junho – 2005
Querido Amigo,
Se você está recebendo esta carta de ensino, você provavelmente já sabe que dou muita prioridade para a
edificação que vem através da oração em línguas. Conclusão: ORAR EM LÍNGUAS É UM DOM DE
REVELAÇÃO. A oração em línguas é uma das coisas maravilhosas que Deus fez com a Sua graça, pois Ele usa esta
língua celestial para nos ajudar a entender os mistério de Cristo. Além disto, em um nível individual, a oração em
línguas nos ajuda a orar o plano pessoal de Deus para nossa vida.
Neste lugar que o Espírito Santo tem – presente dentro do nosso espírito através do batismo – Ele possui
acesso direto à nossa mente espiritual e pode mover em nosso entendimento com os mistérios e o plano pessoal de
Deus para nossa vida. Ele pode fazer isso porque o Espírito Santo é o penhor da sua herança – a garantia do Céu da
posse: VOCÊ.
Mas, não se engane: orar em línguas não pode substituir o jejum ou lhe dar o que a adoração pessoal pode lhe
dar. Muito menos tomar o lugar da oração em português (ou a língua que você fala).
A oração em línguas não SUBSTITUI estas chaves espirituais; pelo contrário, por ser um dom de revelação,
ela as REVELA.
Para o propósito de ensino, direi que a adoração pessoal é a chave necessária para nos mover em direção ao
plano perfeito de Deus para nossa vida – a chave que traz uma profundidade e operação do amor de Deus, nunca tidas
antes.
Este foi o caso na minha vida há anos atrás. O momento chegou em que eu precisei ir adiante em Deus como
nunca. Portanto, o Espírito Santo através do dom de revelação da oração em línguas, colocou-me sobre esta chave que
me daria o necessário para colocar-me nesta jornada a um nível mais profundo em Deus.
Eu não precisei ir muito longe nesta caminhada para descobrir quão drasticamente esta revelação maior do
amor de Deus afetaria a graça em que eu andava. A luta que muitos de nós tem com a fé – as emoções, as
circunstâncias adversas, a dúvida, a falta de fé – estava sendo neutralizada por uma melhor percepção do amor de Deus
que crescia cada vez mais. A luta para receber a graça, o peso da condenação, a mentalidade das “obras”, a síndrome de
sentir-se incapaz – todos estes empecilhos estavam sendo deixados para trás através da operação voluntária da adoração
pessoal. O Espírito Santo estava me ensinando como entrar em um tipo de adoração que atinge o coração de Deus e
transforma nossas lutas em testemunhos do poder da graça.
Quando eu comecei esta caminhada, eu não conhecia este novo nível da graça que atingi através do amor de
Deus.
Há um tempo atrás, o Senhor disse em profecia através de mim: “Eu não posso Me amar EM você, POR
você.” Isto é uma verdade. Foi apenas através da adoração pessoal que Seu amor aumentou na nova natureza que Ele
havia me dado. O amor de Deus me transformou de tal maneira que pude amá-Lo mais do que nunca, através desta
mudança no meu interior.
Você pode imaginar:
•
Um amor que pode exaltar a Pessoa de Jesus acima de TODA circunstância?
•
Um amor capaz de magnificar Jesus nas alturas, acima de todas doenças, testes e tribulações?
•
Um amor tão forte que posiciona Jesus como Senhor supremo e onipotente na medida em que
Ele se torna literalmente a resposta para todos os seus problemas?
Estou falando sobre um tipo de amor que realmente acredita e pode dizer com toda confiança, “Para Deus,
TUDO é possível” e “NADA é impossível para Deus!”
Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível; contudo, não para Deus,
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porque para Deus TUDO é possível. Marcos 10:27
Porque para Deus NÃO haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37
Quanto mais você conhecer Deus através da adoração pessoal, mais fácil será acreditar que Ele proverá
sobrenaturalmente e trará cura na medida em que Ele ouve E responde suas orações!
Eu o aconselho a nunca desistir de orar em línguas – o dom de revelação – e nunca deixar de seguir o Espírito
Santo na medida em que Ele o guia usando as outras chaves que Deus providenciou para seu crescimento e ministério.
Lembre-se: Você está em um caminho que o leva a um lugar mais alto em Deus.
Aqui estão profecias do mês de abril para sua edificação, exortação e consolo. Eu sei que elas o abençoarão
juntamente com a comunhão com o Senhor na medida em que elas se aplicam à sua vida.
PROFECIAS – Meados de Abril a meados de Maio
Quando você Me glorifica e Me louva e toma o seu lugar na parte agradecida da geração deste dia, qualquer
lugar em que você me glorificar Eu Me tornarei aquilo para você. Você que tem comunhão Comigo nas áreas de
fraqueza, estas serão as áreas onde Eu Me tornarei sua força.
Eu já disse muitas destas coisas no passado e apresentei um caminho para ser seguido. Muitos de vocês estão
recebendo agora os ouvidos para ouvir e, de fato, você está prestes a entrar em uma outra parte do seu chamado.
Você que tem ouvidos tem um grande desejo pelo futuro. Você pode discernir a mudança no ambiente das
coisas espirituais; você pode sentir que elas estão a caminho como pode sentir as mudanças meteorológicas. Então se
regozije. Esteja contente em Mim e regozije-se, pois Eu sou não apenas a sua resposta, mas a sua força na caminhada
para a resposta.
*****
Durante uma linha de ministração:
Este é o seu dia. Todos os que andam para frente alcançam este dia. Este é o dia que você anda para frente e
certas coisas jamais terão poder sobre você novamente. Portanto, ande para frente e saiba que sem dúvida estas coisas
já perderam o seu poder. Você sentirá uma liberdade para se expressar e Me adorar – principalmente na privacidade do
seu momento pessoal. Você notará que a Minha paz nesta área atingiu um novo nível. Portanto, regozije-se e saiba que
Eu movi...
Dave – Bom, eu queria me adiantar e dizer “montanhas”, mas Ele disse que moveu circunstâncias quase que impossíveis para
fazer com que algumas pessoas ouvissem isso hoje.
*****
Existe algo muito difícil para você? Existe algo muito difícil? Se não existe nada muito difícil para Mim, por que
haveria de existir para você?
Portanto, não pense ser estranho quando Eu peço coisas grandes. Não pense ser estranho quando Eu peço que
você faça o impossível, pois o seu treinamento é parte das coisas que farei nos últimos dias. Então, segure o
fundamento sob os seus pés e construa seu edifício com segurança, pois muitas coisas maravilhosas estão para
acontecer.
*****
Dave fala ao chamar as pessoas para trazerem os pedidos de oração à caixa:
Estas são algumas das coisas más porque aqueles que conhecem a Minha Palavra não tomam o seu lugar em
certas áreas de autoridade, especialmente aquelas áreas nas quais Eu Me agrado para responder.
*****
De fato, você esta entrando em um período em que mais uma vez poderei fazer os homens ricos. Eu serei
capaz de fazê-los ricos para a Minha causa, pois eles vieram a Mim primeiro e Eu pude fazer o necessário neles.
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Portanto, enquanto o Meu fundamento cresce, muitas coisas são colocadas sobre ele. Saiba disto: As Minhas
palavras serão ouvidas nesta terra neste dia como em nenhuma outra geração, pois Eu estou ajustando muitas coisas.
Eu estou trazendo a riqueza e a mídia juntas e agora estou encontrando as vozes que Eu quero que representem a
Minha riqueza. Portanto, seja forte, pois Eu estou Me preparando para mover sobre aqueles que têm sido fiéis no
pouco.
*****
Entrem em acordo uns com os outros. Quando vocês entram em acordo uns com os outros, Eu recebo o tipo
de unidade para operar, a unidade que Eu preciso e que uso. Portanto, faça um compromisso Comigo nesta unidade e
Eu Me comprometerei com você para fazer o que Eu disse que faria por causa disso.
Muitos de vocês terão novas experiências na oração, pois quando Eu movo você na oração, estou procurando
por algo em você. Quando você Me dá o que estou procurando, sempre haverá bênção sobre bênção – não apenas
quando suas orações são respondidas, mas nos Meus moveres com a Minha mão e Minha graça sobre você, na medida
em que você perpetua o plano que Eu comecei ao invés de seguir o seu próprio plano.
Portanto, se entregue não apenas a Mim, mas uns aos outros, pois haverá um momento em que vocês deverão
estar unidos para a defesa e o encorajamento. Haverá ótimos momentos no futuro, mas, haverá também os momentos
de perseguição quando os gigantes cairão.
Seja forte e saiba que a Minha mão está movendo você cada vez mais na direção desta unidade, na medida em
que você permite que Eu traga mudança à sua vida.
Dave – Eu acho que Ele está falando isso: Se você disser, “Eu vou começar a orar pelo Dave,” Ele começará a visitá-lo neste
compromisso. Assim, você realmente saberá que é Ele quem está motivando a sua oração. Então, você se abrirá cada vez mais e será ótimo.
Você está me ouvindo? Será ótimo!
Se você pedir isto para Mim, Eu darei a você – se você levantar suas mãos e disser, “Pai, ajude-me a amar o
meu próximo com o amor que amo Você.”
Quando você permite que Eu o ajude nestas áreas, a mudança será acelerada porque é a este lugar que tudo isso
o leva – à plenitude do Meu amor. Então ouça o que Eu digo: Você que quer começar isso logo, ore muito e adore
muito e esteja em unidade com seus irmãos. Deixe-Me amá-los e amar os perdidos através de você. Você verá que Eu
farei o necessário porque você está Me dando o que é preciso para a mudança. Eu virei LOGO para você e operarei nas
áreas da graça para que você possa andar mais no Meu amor, diz o Senhor.
Eu já não falei muitas vezes no passado para não guardar ofensas ou ofender? Aonde você acha que Eu queria
chegar? Não foi esse o primeiro fruto ruim que caiu da árvore? Ouça, ouça – agora Eu estou operando nas raízes. Seja
forte.
Eu disse tudo isso para poder dizer isso: Existem áreas muito grandes de bênçãos e de orações respondidas
neste caminho de amar uns aos outros, diz o Senhor.
*****
Dave – Eu ouvi algo retórico e ouvi alguns pensamentos que dizem, como Eu conseguirei fazer algo? Este pensamento parece
querer dizer isto: Meus bolsos estão vazios. Este pensamento parece significar algo para você, mas eu ouvi a resposta Dele. Foi isso que
Ele disse: “Diga a eles o que Eu posso fazer com a Minha graça.”
O que Eu farei por você é ir adiante com a Minha graça porque Eu posso fazer isto através da oração. Mas isto
é o que eu espero de você: Quando a Minha bênção começar aparecer para você, Eu espero que você se entregue mais
a Mim, pois Eu operarei em você com a Minha graça. Então, por operar em comunhão Comigo, você receberá a
mudança necessária para segurar o seu chão antes do inimigo querer roubá-lo.
Então, preste atenção no que digo a você e recuse-se a falar de tal maneira novamente. Pelo contrário, receba a
Minha graça, pois Eu sou fiel.
Dave – Se isso diz respeito a você e você precisa desta graça, seja corajoso como Ele e levante-se.
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Este é o dia em que Eu estou transferindo e dando. Este é o dia em que Eu estou medindo o seu amor e
utilizando tudo o que posso para dar a você o que você precisa. Eu não posso Me amar EM você POR você; portanto
se entregue a Mim e Eu Me entregarei a você.
Dave – Levante suas mãos. Acredito que Ele já disse:
Os âmbitos do amor é o lugar onde estas coisas têm esperado e Eu tenho começado a transferir. Eu estou
começando as transferências.
Quando eu trouxe um, ou dois, ou três na Minha presença, Eu não os levei de volta com o testemunho de uvas
que precisavam ser carregadas por dois homens? Eu não disse que o fruto desta terra é bom? Ó, quando eles voltarem e
lhe mostrarem o fruto, saiba que tem mais para você. Haverá aqueles que operarão em muito do que Eu tenho e eles
trarão de volta para você. De fato, o que semeia superará o que colhe. O seu tempo será abreviado, assim como o seu
caminhar no deserto, pois você nasceu no tempo do maná. Portanto, seja FORTE e saiba que coisas grandiosas estão
no horizonte.
Muitos dos que abortaram o reavivamento que está aqui não terão o galardão que você terá, pois muitos
pecadores virão durante os tempos de reavivamento. Eles não terão o galardão que você terá. Você que permaneceu
forte e matou os gigantes e deu a Mim o que Eu desejo, ó, a sua recompensa será grande.
Dave – Eu vi isso e pude entender o suficiente para profetizar através do que vi. Vocês são os filhos dos que andaram no deserto
espiritual; vocês nasceram no deserto. Vocês nasceram no tempo do maná. Vocês não conheciam nada além disso, então Ele acelerou o seu
processo.
*****
Existe um lugar que Eu revisarei diversas vezes: A minha imutabilidade e soberania, pois Eu sou
soberanamente imutável.
Na Minha onipotência, não existe nada que tenha poder para Me mudar. Portanto, tudo o que tenho feito é
mudar VOCÊ. Eu não posso mudar, mas, você pode. Eu vou até onde você está para que você possa mudar. Venha
até Mim, pois este é o lugar da vitória.
Dave – Na imutabilidade de Deus Ele não pode mudar ou ser mudado. Isto significa que se Ele não pode fazer algo por mim
onde eu estou andando, preciso até onde Ele está, àquele lugar chamado “feito”, pois Ele não pode mudar.
Este lugar é onde todas as respostas das orações nascem, pois o caminho para o milagre é tão estabelecido e soberano quanto o
próprio milagre. Por que Deus seria tolo ao lhe dar um milagre e dizer que você pode tê-lo, mas então, guiá-lo em um caminho turbulento que
talvez não dê certo? Não, o caminho para o milagre é tão soberano e estabelecido quanto o próprio milagre. Quando você entra neste
caminho, haverá um milagre.
*****
Uma FORTE tática que o inimigo usa contra você é colocá-lo em longas batalhas que lhe causam cansaço,
especialmente no processo de separação para emancipação – a separação para a graça e força dos lugares para os quais
você está indo.
Muitos vão se distrair, começando a fazer aquelas coisas que não têm importância ao invés de fazer aquelas que
darão resultado. Mas, Eu não lhe dei as chaves do Espírito quando você não conseguia alcançar os níveis da graça que
trariam vitória para a manifestação daquele momento? Eu não lhe dei chaves para que você pudesse entrar? Por que
você escolheria dar golpes no ar, fazendo coisas sem valor por causa das longas batalhas de cansaço? Mas, se você
entrar em comunhão Comigo, Eu Me tornarei o seu refrigério e sua alegria por todo tempo.
*****
Este é um mover diferente dos anteriores, quando as pessoas careciam das coisas que poderiam trazê-las para o
Meu tipo de perfeição. Havia grande exuberância e entusiasmo, mas não havia a alegria permanente.
Ouça o que o Senhor diz – ouça, ouça o que o Senhor diz: Quando Eu encontrar o que preciso para estabelecer
a doutrina, quando as coisas forem colocadas nos eixos nestes últimos dias, e Eu finalmente for capaz de ensiná-lo, por
que Eu não lhe ensinaria sobre estas coisas que o fortalecem? Eu lhe ensinarei sobre a Minha alegria em seu fluir mais
puro da exaltação da Minha Palavra e da Minha graça e sobre a mesa que preparei para aqueles que Me amam.
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Então, seja forte, pois você verá muita justiça nesta grande onda do Meu reavivamento. Muita justiça, diz o
Senhor, muita justiça. Alguns moveres acontecerão para a restauração de famílias e outros acontecerão em lugares que
nunca aconteceram antes – simplesmente porque as pessoas serão capazes de amar em um nível que trará a Minha
preparação para acompanhar este nível de amor.
Portanto, haverá um reavivamento entre aqueles tomados pela perversão e por espíritos imundos. Você verá a
Minha justiça quando a inocência for visitada. Ó, muitos inocentes serão visitados com o Meu poder! Desta maneira
você receberá muita justiça, pois naquele dia será dito que as crianças outrora vítimas, serão a principal demonstração
do fluir do Meu reavivamento, na medida em que Eu as restauro, as curo e lhes dou vida novamente. Isto será o
estopim de um dos maiores reavivamentos que o mundo já viu.
Portanto, seja forte e saiba que em Minha mente, você tem operado o Meu plano e terá o seu lugar nestes
últimos tempos.
*****
Dave – Direi o que Ele falou para mim. Ele disse: “Você ficará MUITO feliz.” Ele disse, “Você ficará MUITO feliz
por ter perseverado no Meu plano.”
Não existem ferramentas naturais que possam fazer isto. Você ficará muito feliz por ter perseverado no plano Dele. Ele falou
repetidas vezes: “Você ficará MUITO feliz, muito feliz.”
*****
As mudanças acontecem nas maiores medidas do Meu amor. Quando Eu digo MUDE, as mudanças
acontecem, diz o Senhor. Não há nada que Eu não possa fazer por aquele ou aquela que Me libera, pois Eu posso
ordenar a mudança, e HAVERÁ mudanças.
*****
Dave – Uma parte disso é para mim. Ele disse, “Se você tivesse ouvido as suas próprias profecias que agora estão sendo repetidas,
você saberia que o que você estava procurando Sou Eu, e o que você queria era a medida de amor que pode levá-lo a estas áreas incomuns e
inexplicáveis.”
Eu não falei que estes sinais seguirão os que crêem: Os doentes se recuperarão; falarão em novas línguas e
expulsarão demônios? Eu não disse a você? Eu não disse a você? Ouça o que o Espírito diz: Estes gigantes já foram
destruídos e estão esperando que você venha e conquiste a terra.
*****
Venham até Mim, todos os que têm sede e Eu lhes darei de beber. Venham, todos os que têm fome, e Eu lhes
darei de comer. Ouça o que o Espírito diz: O que Eu disse uma vez, já disse muitas vezes e continuarei a dizer. Muitos
não sabem pelo o que estão procurando. É pela Minha paz: pelo Meu amor. Muitos que querem saciar sua sede e
satisfazer sua fome procuram em todos os lugares errados, pois, Eu sou o que eles estão procurando.
É o Meu amor que sacia e satisfaz; é o Meu amor que estabelece você em tudo o que Eu sou e leva embora o
tormento e medo. É o Meu amor que dá à sua fé a condição de conhecer a Minha graça, para receber o que Eu tenho
para esta geração.
*****
Você não sabe que é na profundidade, na fonte que se tornou a vida eterna, onde Eu movo em Meu
entendimento e faço com que você entenda os Meus mistérios e o posicionamento que lhe dei em Cristo? Portanto,
esta fonte é profunda e se torna a vida eterna.
Ouça o que o Espírito diz: Esta fonte e esta vida são a vida que você recebeu em Cristo, que está em seu
espírito. Esta fonte é diferente dos rios de águas vivas – que é o Espírito Santo. Mas mesmo através do mais profundo
do seu ser e do seu espírito estes rios de águas vivas podem fluir. Ouça o que o Espírito diz: Aquele que lhe ensina
nestas áreas é o que lhe capacita. É Ele também que prepara você para o chamado a que você foi separado.
Nos dias que se seguem enquanto o fundamento se forma e o edifício dá um novo passo, coisas sobrenaturais
serão feitas – Moveres do Meu Espírito, ensinamentos, pessoas sendo ordenadas pela Minha graça. O poder fluirá em
todas as direções, e, de fato, o que Eu derramei aqui os acompanhará.
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Então, seja forte e saiba que o que levaria décadas levará menos tempo, pois quem pode merecer isso, ou quem
pode afirmar ter alcançado isso através de suas obras? Mas, quando você se posiciona e recebe do Espírito aquela
posição da graça que lhe dei com o seu entendimento, quem pode lhe parar? Você queimará como o fogo do
reavivamento quando Eu derramar este rio através da profundidade do seu ser.
*****
Dave – Este amor está fazendo com que eu entenda não apenas a graça Dele, mas também os princípios que a envolvem. É por
isso que posso ver o Pai de uma maneira diferente. Mais da Palavra está se abrindo e posso ver claramente agora, pois é uma parte do caráter
de Deus que estava escondido quando eu não tinha esta quantidade de amor – Eu não sei como falar isso – quando eu não havia recebido a
quantidade de amor que está disponível para que eu possa ver o que estou começando a ver.
*****
Quanto mais você experimentar estas coisas – Meu amor, Minha graça – mais você experimentará de Mim e
saberá que Eu sou bom. Quando você experimentar estas coisas, você verá que Eu sou bom.
É isso que o Meu povo está procurando – mas, estão procurando nos lugares errados, pois não sabem como
saciar uma sede que é por Mim e não pode ser saciada de nenhuma outra maneira senão através de um passo à frente na
Minha graça e no Meu amor. Portanto, eles procuram nos lugares errados. Mas, quando você experimentar estas coisas,
você verá que elas são paz e tranqüilidade. É o que você está procurando que faz a vida ser o que Eu planejei ser para
você.
*****
Eu digo estas coisas para que você dê um passo à frente, pois, Eu não disse a você que tem ouvidos para ouvir
que você pode escolher o caminho comprido ou o caminho curto? Para aqueles que querem se adiantar, Eu digo estas
coisas com respeito a Minha graça, pois, aquele que fizer estas coisas certamente viverá nelas. Novamente Eu digo, é
por isso que você tem procurado, mas, você não sabe o que é. Você tem procurado em todos os lugares errados para
ter a plenitude do que Eu decretei a você.
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