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Querido Amigo,
Eu tenho o privilégio de estar vivendo os anos mais sábios e produtivos de minha vida estando envolvido no
avivamento da doutrina, da verdade e da mídia.
Por eu estar aproveitando a sabedoria que vem com a idade eu só posso estar agradecido pelo dom de
revelação da oração em línguas que tem operado tão fielmente em meu coração para guiar os meus caminhos. Eu sou
inteiramente agradecido por isso.
Eu descobri, por ser ensinado pelo Espírito Santo todos estes anos, que a sabedoria vem com a idade quando
paramos de repetir aqueles mesmos problemas do passado; até então, jovens tolos se tornam velhos tolos.
Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar o seu futuro, você está Lhe dando o que Ele precisa para tirar
você do passado. Simplesmente porque um buraco de lama está disfarçado como uma fonte de água mineral não quer
dizer que você não está preso. A exaltação própria é tão viciante quanto a cocaína e a única luz que a alma acha mais
brilhante do que a de Deus é a luz da fama.
Agora eu sei que tudo o que Deus me ensinou – toda a experiência que eu adquiri – foi necessário para me
ajudar a superar este tipo de coisa.
Fiz 64 anos neste ano e me sinto melhor hoje do que quando tinha 40. No entanto, quando se trata de
computadores e tecnologia, às vezes me sinto como um dinossauro. Por exemplo, uma vez comentei com a minha
filha, Tahnee, que a primeira vez que ouvi o Reverendo A.A. Allen foi através de um tocador de fita de BOBINA.
Tahnee disse, “O que é uma BOBINA?”
Eu pensei, Ela só pode estar brincando. Mas, na primeira vez que ouvi alguém dizer “Queimei um CD” (gravei um
CD), pensei, Meu Deus! Algo muito ruim devia estar gravado nele.
Entrei no mundo “high-tech” quando passei a usar uma lapiseira. Para mim, o botão “delete” era uma
borracha!
Mas Deus colocou pessoas incríveis ao meu redor. Eu posso estar influenciado, mas elas são as melhores
pessoas do mundo. Eu posso continuar me dedicando porque elas compensam pela minha falta de entendimento sobre
tecnologia e mídia. Este é o dom que elas me deram e sou para sempre agradecido. Todos nós compartilharemos juntos
o galardão.
Deus quer um avivamento – um derramamento em Tulsa – e eu creio que Deus me preparou durante toda a
minha vida para esta missão. Talvez ela seja a minha última. Não muito tempo atrás, o Senhor me mostrou que todo o
meu conhecimento seria necessário para isso: a sabedoria, as chaves, tudo o que Ele me ensinou nestes anos para me
auxiliar nisso.
Então, quando eu ouvi Deus dizer, “Eu quero que você receba um avivamento em Tulsa”, Ele me mostrou
que tipo de avivamento seria. Ele disse, “Um avivamento de integridade mental e sanidade”. Ele estava falando de um
avivamento de doutrina e verdade que surgiria com a mídia e um derramamento de milagres intensos, principalmente
sobre os inocentes, tais quais as crianças que enchem os hospitais infantis. Os milagres serão tão profundos que as
mentes mais aguçadas e analíticas dos nossos dias terão que dizer, “ISTO É DEUS!”
Deus quer que este derramamento saia do confinamento das igrejas para ser despejado nos hospitais,
instituições e escolas, colhendo o fruto precioso da terra! É maravilhoso que isto seja o que Ele me preparou toda a
minha vida para fazer!
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Para o meu chamado individual, eu não preciso entender sobre computadores ou mídia. Deus me deu pessoas,
cuja paixão pela Palavra é tão poderosa quanto a minha, no entanto, seus dons e chamados estão nestas áreas de mídia e
governos para levar a Palavra.

A tecnologia nunca foi a minha paixão, embora eu entenda o que ela pode fazer. O andar no espírito, o andar
no poder através do ensino e da pregação sempre foram a minha paixão. Mas os outros dons e chamados no corpo, sua
preparação e paixão pelo o que a mídia pode fazer é tão grande quanto a minha paixão pelo o que a Presença de Deus
pode fazer. Embora sejamos diferentes, as nossas paixões são pela Palavra.
função.

Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma
Romanos 12:4

A razão pela qual o apóstolo Paulo chamou os crentes nascidos de novo de “corpo de Cristo” foi para ajudarnos a entender como cada crente é chamado individualmente para um função. Quando eu ando, todos os membros do
meu corpo entram em ação para que eu me locomova, então, seria injusto dar glória ou recompensa apenas a alguns
membros por este feito, sendo que todo o corpo esteve envolvido.
Aqui estamos nós, vivendo um momento de comunicação global, um momento sobre o qual Daniel
profetizou, quando disse que o saber se multiplicaria.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, E
O SABER SE MULTIPLICARÁ.
Daniel 12:4
Não sei como Paulo reagiria se soubesse que é possível falar para praticamente milhões de pessoas de apenas
um lugar. Mas por ver o que ele realizou naquela época, não tenho dúvidas de que ele conquistaria o império da mídia
de hoje em dia.
Eu sei o que Deus quer fazer neste avivamento de doutrina, verdade e mídia. Ele não só quer transmitir a
verdade através de todas as formas de mídia, mas também a Sua Presença. Ele quer que a maior quantidade possível de
pessoas seja curada e liberta em todos os lugares que a mídia conseguir atingir. Deus está procurando por alguém que
Lhe dê o que Ele precisa para poder seguir toda oração e verdade, manifestando-Se em milhares de lugares ao mesmo
tempo.
De certa forma, Paulo conquistou duas formas de mídia. Uma delas foram as epístolas que levavam informação
de um lugar a outro. A outra foram os lenços e aventais que vinham do seu corpo. Em outras palavras, a unção que
estava em Paulo também estava nos lenços e aventais.
Para se tornar parte da “mídia”, bastava que uma pessoa carregasse os lenços ao seu destino, colocando-os
sobre os doentes e endemoninhados e lhes dizendo Quem estava salvando-os, curando-os e libertando-os – Jesus. O
avental provia a unção, enquanto a pessoa provia o meio que levava a informação ao seu destino.
Sabemos que Jesus tem Se manifestado através de toda forma de mídia e as pessoas têm nascido de novo desde
os primeiros dias da mídia até hoje. Mas O depreciamos no que diz respeito ao seu poder que opera milagres e a mídia.
Estamos limitando-O.
Vejamos Atos 19:11-12:
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários,
A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante do quais as
enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam.
Primeiramente, Deus não chamou estes milagres de “extraordinários” porque ele gostava mais daquelas pessoas
do que de você! Ele não faz acepção de pessoas e é impossível que Ele ame uma pessoa mais do que outra. O que Ele
fez por elas, fará por qualquer pessoa.
Estes milagres foram chamados de extraordinários porque poucos homens tocaram Deus tão intensamente
quanto Paulo. Paulo conseguiu dar a Deus o necessário para seguir aqueles aventais ao seu destino e libertar a pessoa
tocada por eles.
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Bastava que a pessoa levasse o avental e dissesse ao doente quem estava curando-o: Jesus! A pessoa carregando
o pano era a mídia que provia a informação.

Tudo isto aconteceu em Éfeso. Assim que Paulo chegou lá, entrou na sinagoga e disputou com os judeus por
três meses. Quando eles se endureceram contra ele, Paulo pegou os discípulos, ensinou e disputou com os judeus e
gregos da escola de Tirano todos os dias por dois anos [Atos 19:8,9]
Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a
palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
Atos 19:10
É óbvio que pessoas de toda a Ásia foram até a escola de Tirano para ouvir a Palavra e, sem dúvida, muitas
delas levaram aventais de volta para os seus vilarejos e cidades. Isto tudo fez parte de um avivamento de sinais e
maravilhas de dois anos que fez com que toda a Ásia ouvisse a Palavra de Deus, tanto judeus quanto gregos. Tudo isso
aconteceu de apenas um lugar através da mídia que existia naquele tempo.
Muitos anos atrás, quando o Espírito Santo estava ministrando para mim, Ele pegou tudo o que eu sabia sobre
a oração em línguas e consolidou em uma frase só: A ORAÇÃO EM LÍNGUAS É UM DOM DE REVELAÇÃO.
Deus estava tentando fazer com que eu entrasse na adoração pessoal (momentos em que O adoro sozinho) por
volta de um ano. Finalmente, um dia eu estava de pé em frente de toda a igreja e caí no poder. Enquanto eu estava no
espírito, Deus falou comigo, “Você não sabe nada sobre a adoração pessoal”. E Ele estava certo, eu sabia muito pouco.
Deus me deu instruções sobre o que fazer e me disse que a adoração pessoal era um dom de Presença. Ele me
disse, “A oração em línguas não pode lhe dar o que a adoração pessoal pode, no entanto, a adoração pessoal não pode
lhe dar o que a oração em línguas lhe dá”.
Da mesma forma, a oração em línguas não pode lhe dar o que o jejum pode, e o jejum não pode lhe dar o que
a oração em línguas pode, e a lista continua com a confissão e a meditação na Palavra.
Já que a oração em línguas é um dom de revelação, ela o levará à chave do jejum, por exemplo, quando chegar
o momento de você receber o que só o jejum pode lhe dar. O mesmo acontece com a adoração pessoal. Quando nada
mais podia me dar o que a adoração pessoal pode, a oração em línguas adicionou esta chave.
Foi nesta época, em que Deus abriu a adoração pessoal para mim, que eu tive uma visão. Eu vi um lago e uma
pedra que havia sido jogada nele. A primeira onda feita pela pedra quando ela atingiu o lago encheu o meu ESPÍRITO
com a Presença de Deus. Houve uma doce comunhão entre o meu espírito e o Dele. A segunda onda encheu a minha
ALMA com a Presença de Deus. Houve um doce batismo das minhas emoções e sentidos com a Presença Dele que
pareceu lhes dar força para cooperar com as coisas da fé. A terceira onda encheu a GEOGRAFIA – a área física – que
nos rodeava com a Presença. É esta terceira onda que Deus quer desenvolver para a mídia.
Você não sabia que até quando se trata da Presença, Deus disponibilizou a nós o tanto Dele que queremos A
PRÓPOSITO? Ele nos deu as chaves.
Agora estou animado porque posso continuar a me dedicar à oração e à adoração, seguindo a minha paixão,
enquanto outros estão trabalhando na área técnica para abrir a mídia afim de que a verdade e Presença de Deus fluam.
Então, se você começar a ver mudanças no futuro, saberá por quê.
Estamos em um momento de transição, então algumas das mudanças levarão um certo tempo para acontecer,
enquanto outras continuarão a serem desenvolvidas e melhoradas. Portanto, ORE, POR FAVOR! O
SURGIMENTO DA NOSSA MÍDIA JÁ COMEÇOU!
Seu colaborador,
DAVE ROBERSON
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Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
29 de Abril de 2007
Existe algo muito difícil para Mim? Existe um lugar, oh, é um lugar santo; é um lugar onde o impossível foi
feito. Portanto, existe algo muito difícil para Mim? Até a provisão já foi feita, pois não existe nada de que Eu já tenha
redimido você que possa Me impedir de vir e fazer coisas pelos que se entregam a Mim neste lugar.
Por que alguém deixaria de buscar, praticar, se aproximar e se demorar por cada vez mais tempo neste lugar
Comigo? Você não sabe que uma vez que você começar a quebrar as barreiras elas cairão muito rapidamente? Você
começará a receber em mais áreas ao receber em mais áreas, pois quanto mais você receber, mais você receberá.
Portanto, descubra como Eu opero nestes níveis e você entenderá mais sobre como Eu opero em todos os níveis, diz o
Senhor, pois nada é muito difícil para Mim.
*****
Algo que parece muito grande para você é nada para Mim, diz o Senhor. Eu espero pelos pioneiros da fé para
virem e entrarem em comunhão Comigo ao lado do impossível.
2 de Maio de 2007
A razão pela qual muitos tiram muitos versículos dos Meus ensinamentos e parábolas do contexto, diz o
Senhor, é porque eles gostam de escolher certas partes para respaldar o que eles ensinam e dizem. Ninguém gosta de
deixá-los no contexto, porque a maior parte do que Eu digo resume-se a um coração de servo. E porque se trata de um
coração de servo, muitos não entendem o que Eu estou dizendo.
Na medida em que você se exercitar no dom de revelação e permitir que o Espírito Santo fale aqueles mistérios
por você, colocando no seu entendimento o mistério de tudo o que Cristo é em você – a esperança da glória, às vezes
leva um certo tempo para que Eu consiga mostrar as coisas para você, porque Eu preciso mudar o nível de
mortificação no qual você está andando. Eu mudo os níveis da sua disposição e da sua fome por entender a Minha
Palavra. No entanto, quando estas coisas forem realizadas, nada poderá parar você.
Muito da Minha Palavra não é compreendido, diz o Senhor, porque quando Eu posiciono você no coração de
servo, Eu faço de você um servo Meu e, um servo Meu é um servo do Meu povo. Quando Eu digo andar nestes
lugares – lugares em que você coloca os outros acima de você e os serve, onde o amor em você lançou fora o medo –
você tem um objetivo: terminar o que Eu lhe dei para fazer.
9 de Maio de 2007
Não é hora de dar passos para trás. Você não sabe que quanto mais o diabo luta contra as suas emoções e luta
para derrotar você, mais perto você está das respostas? Não é hora de andar para trás. Quando tudo em você está
lutando contra a oração e princípios espirituais, siga em frente, pois é nesse momento que você está mudando mais, diz
o Senhor.
*****
Você não precisa obedecer ao seu inimigo; ele tem que obedecer a você. Muitas das suas tribulações acabariam
mais cedo se você começasse a lutar contra aquele que é a fonte das emoções e atmosferas que parecem cair sobre você
por praticamente nenhuma razão.
Eu digo a você que existe uma razão. Não é hora de parar, e sim, de falar com ousadia. Use a sua fé, use a
Minha Palavra e mude a atmosfera ao seu redor.
*****
Você acha que essas coisas que Eu quero mudar são tudo o que Eu quero fazer? Na medida em que você
aumenta a sua fidelidade no pouco, Eu farei com que você domine o muito. Você acha que isto é tudo o que Eu quero
mudar? Na medida em que você se mantém na Minha obediência e na Minha autoridade, Eu usarei o que você tem para
mudar cada vez mais coisas.
Nos próximos dias os seus testemunhos serão grandiosos, pois quando o inimigo se enfurece, suas catástrofes
ficam mais em evidência, mas os Meus milagres também ficarão, diz o Senhor. Muitos de vocês ficarão muito felizes e
dirão, “Eu sei que foi a mão do Senhor meu Deus que interveio naquela situação”. Quanto maior for a operação do
inimigo, maior será a sua oportunidade de operar no Meu poder.
Ele acabou de dizer, “O que Eu estou lhes dizendo é que eles não precisam ser levados pela enxurrada. Você pode se levantar e
resistir. Você não precisa sucumbir com tudo o que está sucumbindo”.
Eu não separei você para Mim mesmo e proclamei que tudo é possível àquele que crê? [Marcos 9:23] Isto não é
para o seu próprio prazer. Eu queria que você mudasse o impossível para que Eu pudesse colher o fruto precioso da
terra, diz o Senhor.
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