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DAVE  ROBERSON 

Junho – 2008 
 
Querido Amigo, 

 
Embora eu opere muito no dom de ensino, Deus tem me usado freqüentemente para profetizar, 

principalmente durante os nossos cultos no “The Family Prayer Center” em Tulsa. Fiquei muito agradecido quando Ele 
abriu o meu entendimento sobre como este dom opera e por que ele é tão importante. É isso que eu gostaria de 
compartilhar com você nesta carta. 

 
Veja, uma palavra verdadeira de Deus é exatamente isto – de Deus, seja escrita na Bíblia ou transmitida através 

de profecia. Então, qual a diferença? As palavras que recebemos em profecia estão, sim, alinhadas com as Escrituras, no 
entanto, elas pertencem mais especificamente ao que está acontecendo no Corpo de Cristo ou no mundo. Ou seja, 
Deus está destacando ou resumindo verdades da Bíblia que estão em versículos específicos ou em princípios 
apreendidos através do entendimento das Escrituras. Estas verdades podem nos ajudar em nossas circunstâncias atuais, 
bem como nas futuras. Vejamos o que Paulo tem a dizer sobre profetizas. 

 
Em I Coríntios 14:3, Paulo disse, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e 

consolando. Uma vez que você entende o que Paulo estava falando neste versículo, você é capaz de perceber a 
diferença entre profecias faladas individualmente e as faladas para toda a congregação, para a Igreja como um todo.  

 
Quando comecei a profetizar para nossa congregação, percebi que ocorreu uma grande mudança no Espírito. 

Uma paz diferente vinha dentro de mim e as coisas começavam a fluir de uma maneira diferente. A princípio, eu pensei 
que eu estava ensinando muito bem. Eu não sabia que estava profetizando porque não falei palavras como "Então disse 
o Senhor..." ou "Oh! O Senhor está dizendo..." 

 
Nesta grande mudança no Espírito, a mente de Cristo caía sobre mim diretamente do Céu. Então, Deus falava 

da mente de Cristo para Igreja para aquele momento, se referindo ao que as pessoas estavam passando e falando o que 
elas precisavam saber para o presente e para o futuro. Mesmo assim, todas as respostas e todas as instruções dadas 
nesses momentos foram baseadas na Palavra de Deus.  

 
Em Romanos 12:6, Paulo tinha 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. 
 
Como vimos anteriormente, I Coríntios 14:3 nos diz que toda profecia é dada para edificação, exortação e 

consolo. Mas para que alguém exorte é necessário que haja um fundamento a partir do qual se exortará. É aí que a 
Palavra entra, e é por isso que Paulo disse em Romanos 12:6 que uma pessoa profetizará de acordo com a proporção da 
fé que lhe foi dada. 

 
Em outras palavras, este tipo de profecia é uma forma de exortação baseada na Palavra de Deus na qual a 

pessoa que está profetizando está andado. Uma pessoa profetiza em proporção à fé dada a ela. Já que sabemos que a fé 
vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10:17), toda profecia precisa, portanto, vir do fundamento da Sua 
Palavra. 

 
A diferença entre o dom de ensino que está operando em mim e o simples dom de profecia para exortação que 

Deus me deu é: O dom de ensino é ativado quando a unção traz à frente a revelação da Palavra de Deus que está 
armazenada em meu espírito. Então, a unção usará a minha mente como uma ferramenta de ensino para transferir a 
revelação do meu entendimento para o seu. 

 
Mas, quando a unção muda para a profecia – o tipo que é em proporção à fé dada a nós, o verdadeiro espírito 

de profecia para edificação, exortação e consolo – eu repentinamente sinto uma mudança quando a mente de Cristo 
vem ao meu espírito e começo a profetizar a mente de Cristo para aquele momento. 

 
Paulo disse que eu profetizaria em proporção à fé dada a mim. Isto significa que Jesus irá usar tudo o que eu sei 

e toda revelação que já me foi dada para a edificação do corpo de Cristo. Ele pega do meu espírito as partes da 
revelação que Ele precisa em um determinado momento, para falar sobre o presente ou o futuro. Ele pode querer falar 
sobre problemas presentes que eu desconheço dentro da igreja ou um corpo de crentes, exortando, edificando e 
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consolando os ouvintes. Ou então, Ele pode dar palavras proféticas para dar respostas a problemas futuros antes 
mesmo que aconteçam. 

 
Eu creio que você será abençoado e edificado pelas profecias e comentários incluídos nesta e nas próximas 

cartas. A sua comunhão com Deus é a coisa mais importante nesta vida; então, eu peço que você, por favor, ore 
enquanto lê estas palavras em comunhão com Ele. É nesta comunhão e lugar de paz que você obterá entendimento 
sobre o que Deus está falando e como cada mensagem se aplica à sua vida. 

Sempre seu amigo, 
DAVE ROBERSON 

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 
2 de Abril de 2008 – O sábio aproveitará sua vitória 

 É muito prazeroso para Ele ter comunhão com você na Palavra Dele. Ele não tem maior prazer do que mudar sua vida e levar 
você mais acima na operação das coisas de Deus. Foi isso que Ele disse. 

Eu sou o Senhor seu Deus que fortalece você e continuarei a fazer isso. Quando esses momentos dos quais eu 
falei acontecerem, o inimigo, é claro, resistirá com tudo o que ele tem. E saiba disso: o que ele tem não é, não foi e 
nunca será suficiente. Aquele que é sábio aproveitará sua vitória AGORA. 
 
6 de Abril de 2008 – Eu sou quem cuida de você 
 Por causa da compaixão, não há como confundir a interpretação deste dom com “ser movido pela Minha 
compaixão”. Quando este tipo de presença está aqui, de fato, Eu também estou presente com a Minha fé. Quando é a 
Minha fé, não é a sua – é o Meu dom. Este é o Meu dom para você esta manhã, diz o Senhor, pois muitos de vocês 
estão atribulados com muitas coisas. Por que você não deixa a sua tribulação sobre os Meus pés? 
 Por que você acha que Eu o fiz dizer isso? – Ele está falando sobre mim agora [o pregador], pois estou falando sobre trocar 
os cuidados pelo amor e cuidado abundante Dele. 
 Você não vê que Eu estava falando a Minha mente? O Meu maior desejo era impedir Satanás de fazer o que ele 
está fazendo com muitos de vocês. Mas Eu não tinha como fazer isso até que você se livrasse do que ele estava usando 
para construir esse cuidado em você. 
 Então, entregue-se nesta manhã: agora estou oferecendo a Minha fé e o Meu dom, diz o Senhor, o dom da fé. 
Nesta presença, entregue-se a Mim. Dê-Me os seus problemas. Dê-me os seus cuidados. Você descobrirá que Eu cuido 
de você e Satanás será bloqueado no nível de operação dele contra você, diz o Senhor. 
 Como você acha que aprenderá a operar em coisas maiores? Pois Eu tenho coisas maiores para você. Você não 
colherá nos meus grandes campos com medo, tampouco colherá nos Meus grandes campos carregando um fardo que 
nenhum homem pode carregar. 
 Eu não sou quem Eu disse que sou? Eu sou o Senhor seu Deus que fortalece você. Pode existir um fardo 
pesado demais para Mim? Eu já não provi tudo que a humanidade possa necessitar? Já não provi tudo para aqueles que 
decidirem ser libertos e andar Comigo? Você acha que eles carregam fardos que trazem medo das coisas do presente, 
passado e futuro? 
 Estabeleça-se. Saiba que as maiores vitórias experimentadas contra o inimigo acontecem quando você não lhe 
dá o que ele precisa para ser bem sucedido contra você. Portanto, lance todo o seu cuidado sobre Mim, pois eu Sou 
quem cuida de você, diz o Senhor [1 Pedro 5:7]. 
 
13 de Abril – Eu sou a Rocha imóvel 
 Ouça-Me, ouça-Me com atenção, vocês que têm passado por momentos difíceis. Alguns de vocês têm se 
aproximado de Mim o suficiente e se entregarem sua dificuldade a Mim, descobrirá que Eu estou aqui para curá-lo. 
 Eu sou o mesmo ontem hoje e para sempre [Hebreus 13:8]. Eu sou a Rocha imóvel, todos que vierem até Mim 
virão que Eu não posso ser mudado. Portanto, a mudança que você tem buscado, você encontrará em Mim. Eu sou a 
Rocha e Eu não posso ser mudado. Portanto, entregue-se, entregue-se. 
 
Neste momento, confie em Mim 
 Alguns de vocês tomaram os primeiros passos, pois vocês têm sido atacados por um inimigo; e o nível em que 
ele tem atacado vocês está além do que vocês podem entender. Mas você não sabe que Eu tenho uma diversidade de 
chamados? Eu sou um Deus de graça. 
 Alguns de vocês têm sido atacados além do seu entendimento e a sua confiança tem oscilado entre Mim e crer 
em Mim e o desespero de, às vezes, não entender por que isto está acontecendo com você. Eu digo o seguinte a você: 
Neste momento, confie em Mim, diz o Senhor. Confie em Mim. 
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 É por isso que Eu organizo estes cultos, para que Eu possa manifestar os Meus dons em níveis diferentes da 
Minha graça. Eu tenho desejado dizer isso a vocês sob as condições certas por que o que Eu tenho presente aqui é 
suficiente para libertar você, diz o Senhor. 
 
16 de Abril de 2008 – A correção usa o caminho da Palavra Dele 
 Ele é o Pai do nosso espírito [Hebreus 12:9]. Quando Ele ministra correção, ela sempre usa o caminho da 
Palavra Dele. 
 
20 de Abril de 2008 – Mantenha o seu objetivo 
 Acabei de ouvir algo interessante. Nesta altura do jogo, agora que você sabe que o inimigo não pode derrotar você, 
ele tenta fazer com que você perca seu objetivo. Qual é o seu objetivo? 
 Não que você vá parar e abortar, mas simplesmente perder seu objetivo e sair do lado vitorioso para que Eu 
possa entregar a você o que Eu tenho, diz o Senhor. 
 Comentários – Nós estamos chegando perto. Isto foi um lembrete de que Ele quer um fundamento sólido sob nós. A razão pela 
qual eu digo “estamos chegando perto”é porque Ele quer que isto dure, se possível, até Ele voltar. Então, acho que isto está próximo. Todos 
os sinais do tempo estão mostrando isso. 
 Aliás, eu tinha umas coisas para dizer sobre isso, mas Ele quer que eu corra e continue a colher e colher. A única maneira de isso 
acontecer é se o fundamento não cair. 
 Você pode continuar transferindo isso para as pessoas que construíram sua casa no fundamento e ele não vai cair também. É por 
isso que é imprescindível para o diabo aumentar agora – AGORA – o que ele está fazendo. É imprescindível agora. 
 Qual foi a palavra que Ele usou, “objetivo”? É imprescindível que você não perca os seus objetivos agora. É imprescindível. 
 Então, não perca – diz o Senhor para cada um de vocês. Muitos de vocês cumprirá o que não teriam cumprido. Você 
se lembrará deste dia e dirá, “Eu estava cego sobre o preço que teria de pagar quando a corrida começou. Mas agora 
que estou deste lado, me pergunto como eu pude pensar que aqueles coisas me impediriam parariam ou me fariam 
pensar diferente, pois agora estou aproveitando a plenitude de tudo o que Você me chamou para fazer, inclusive a Sua 
paz e Seu amor. 
 Oh, Você não me dá a paz deste mundo – a Sua paz [João 14:27]. Então, eu quero me regozijar, quero me alegrar por Você 
estar comigo nos momentos difíceis, por eu estar superando isso para poder olhar para trás e saber que Você sempre foi mais do que 
suficiente. 
 
Deixe-Me levantar você  
 Eu tirarei a dor. Isto é algo que você pode ver. Mas ouça: Eu estou atrás da dor que você não pode ver. Você 
não sabe que quando Eu encontro o que preciso para fazer essas coisas, Eu as faço? 
 Tem sido linha sobre linha, preceito sobre preceito. Saiba que os resultados serão instantâneos quando o Meu 
poder pega tudo o que Eu sou na Minha graça e substitui a sua luta pela vitória que Eu tenho. 
 Então, seja forte, pois embora não pareça no natural, Eu levantei o âmbito espiritual a um lugar onde muitos 
receberão o que não podem ver. Eu farei uma obra dentro de você, uma obra na emoção e na habilidade que você tem 
de se manter firme pelo o que você não pode ver. 
 Como pode ser? Eu posso apagar aquelas guerras e fortalezas que o inimigo construiu em sistemas de 
pensamento criados pela emoção. Posso apagá-las quando você Me permite levantá-lo até onde Eu estou com a Minha 
graça e você verá que até a fé se tornará mais clara para você. 
 
Estou abrindo a Minha Palavra 
 Estou movendo no que você não pode ver. O que muitos não entenderam é que no derramamento futuro, Eu 
operarei na Minha glória em todos os dons do Espírito. 
 Você não sabe, diz o Senhor, que muitas coisas escaparam do meu Poder, (porque Eu não pude encontrar o 
que Eu precisava para operar), por causa das muitas pessoas que o diabo programou, através da carne, para receber 
coisas: fortalezas, perversões, todo o tipo de coisa que é impura. Neste sistema em que elas são ensinadas a Minha 
Palavra, elas olham para os que estão ensinando e pensam que não podem mover além do que está sendo falado. Mas 
saiba disto, Eu estou abrindo a Minha Palavra. 
 Chamei muitos para avivamentos de doutrina e verdade, e muitos estão Me ouvindo, pois estou pondo chaves 
nas mãos deles. Vocês verão um culto, um avivamento onde Eu derramarei o Meu Espírito – todos dobrarão seus 
joelhos. As pessoas serão libertas, porque Eu sou o Senhor Deus que cura você [Êxodo 15:26]. 
 
23 de Abril de 2008 – Permita-Me Me posicionar no fundamento 
 No encorajamento, Eu encorajei você. Eu encorajei você a ver o que você não podia ver e quando Eu disse 
que estava próximo – estava próximo. Você não entende como que meço as coisas na escala do tempo. Às vezes, 
demorou muito para você e, no passado, demorou para Mim, para cumprir coisas. Para Mim, algo curto é longo para 
você. Mas permita-Me Me posicionar no fundamento que estou estabelecendo aqui e você verá a Minha glória nestes 
últimos dias, diz o Senhor. 
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27 de Abril de 2008 – Até mesmo uma cidade pode ter uma atmosfera 
 Na medida em que você continua no Meu caminho, você entenderá que até mesmo uma cidade pode ter uma 
atmosfera. As pessoas notarão a atmosfera onde as coisas acontecem. 
 Ouça o que o Espírito diz: é o Meu grande desejo, diz o Senhor – Ele está muito animado. Ele está animado – esta 
última parte foi acrescentada – por causa de uma unção que uma cidade pode sentir e quão livre Ele será para mover nela. Ele parecia estar 
falando sobre um tipo de amor que se desenvolverá no Corpo de Cristo que se manifestará uns para com os outros neste avivamento que virá e 
se manifestará repetidas vezes. 
 Muitos olharão nesta direção. Muitos que não se convenceriam de nenhuma outra forma serão convencidos 
por isso, que é o Meu amor, diz o Senhor. 
 Quando pela Minha graça as coisas são transferidas e o tempo se abrevia, cada vez mais será recebido. Estas 
coisas serão recebidas pelo seu coração e seu espírito, e na medida em que você avança, a sua vida será mudada com 
elas. 
 Muitos entenderão coisas espirituais que não entendiam antes e operarão nos dons e no Meu poder como 
nunca experimentaram antes. Como você sabe, estou buscando um povo que se entrega totalmente e Me obedece. O 
Meu desejo em tocar uma cidade é sair de dentro das quatro paredes e Me manifestar no dia-a-dia das pessoas. 
 Muitos carregarão os dons em suas mãos. Muitos terão suas bocas cheias do que dizer e profetizarão coisas que 
farão os que ouvirem se achegarem a Mim. Eu desejo Me manifestar de várias formas, então receba o treinamento que 
o Espírito Santo lhe deu. Como você sabe, grandes dias estão por vir. 
 
30 de Abril de 2008 – Segure firme: A unção e o avivamento não são fáceis de carregar 
 Ele está falando sobre o avivamento da mídia e as coisas que acontecerão: 
 Haverá os que virão, eles virão e desejarão o Meu toque. Muitos de vocês não sabem ainda, mas Eu tenho 
operado no seu interior. Eu os usarei para  preencher muitas lacunas, pois muitos virão desejando um toque pessoal. Eu 
ungirei e levantarei muitas pessoas nesta hora, diz o Senhor. 
 E para você que diz, “Senhor, algum dia Você vai me usar?” Você dirá, “Quando isto vai parar?”. Eu ungirei 
você, mas saiba disto: a unção e o avivamento não são fáceis de serem carregados pela sua humanidade. Isto pode durar 
bastante, e ter que desistir de algumas partes do avivamento é desistir do que Eu estou fazendo e das salvações que 
acontecerão. 
 Então, segure firme e se prepare espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Você se lembra de quando Eu 
disse para você entrar em forma? Aquelas longas horas a serem suportadas estão chegando, diz o Senhor. 
 É bom que você saiba agora, pois você saberá naquela hora: a grande explosão trazida pela mídia será o que Eu 
poderei fazer naquele momento através do que foi orado aqui. Como os lenços de oração, Eu moverei onde a imagem a 
Palavra forem. A sua parte será mover Comigo para pregar a verdade, para estabelecer fundamentos. 
 Comentários – Se eu entendi direito, Ele está muito animado. Parece que Ele esperou ver tudo isso acontecendo quando Ele voltar. 
 Alguns de vocês estão pensando, “Oh, quanta interpretação, quanta profecia”. Ouça o que o Espírito diz: na 
medida em que você se aproxima de um momento em que Eu não tenho muitas pessoas que possuem a Minha mente, 
quando Eu levar você a um lugar onde você ainda não foi, haverá mais instruções que virão com cada vez mais 
freqüência. 
 Então, não ache que isto é estranho quando começar a acontecer. Estou apenas instruindo vocês e levando as 
coisas na direção certa. Haverá cada vez mais nos próximos dias porque você logo perceberá que está se dirigindo a um 
território desconhecido na sua geração. Então, seja forte, diz o Senhor. Seja forte e receba a sua direção. 


