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Querido Amigo,
Sempre que penso em minha vida, fico muito maravilhado com a obra que Deus fez em mim e através de mim.
Olho para os anos que se passaram e vejo que Ele me levou de glória em glória em muitas áreas. Por muito tempo,
pensei que cada lugar que atingi fosse o melhor que a minha vida pudesse experimentar. Mas então, Deus me trazia a
um novo nível – maior, mais profundo e mais maravilhoso do que antes.
Esta caminhada tem sido sustentada apenas pela graça de Deus e através da aplicação das chaves
apresentadas em Sua Palavra que causam o crescimento espiritual. É descobrindo e aplicando estas chaves
vitais – orar em línguas, passar tempo em adoração, meditação na Palavra de Deus, jejum, etc. – que tenho
entendido a graça de Deus cada vez mais.
Nos últimos cinco anos, nada tem me surpreendido mais do que as notícias que recebemos sobre o livro, O
Andar no Espírito – O Andar no Poder. Este livro tem mudado as vidas das pessoas – fortemente em alguns casos. Muitas
pessoas não conseguem comprar apenas uma cópia do livro; elas precisam comprar mais para dar para amigos, parentes
ou até mesmo, pessoas completamente desconhecidas. Temos dificuldade de manter este livro no estoque, temos que
encomendá-lo várias vezes. Finalmente, decidimos oferecer o livro sem custo algum pela Internet para que as pessoas
tenham acesso a ele (você pode encontrá-lo em inglês no website: www.daveroberson.org).
O livro O Andar no Espírito já foi traduzido e impresso em polonês, coreano e chinês e está sendo traduzido em
várias outras línguas. Às vezes eu me emociono quando ouço o que Deus tem feito com este livro.
Agora, Deus abriu uma porta para que esta mensagem sobre o propósito e o valor da oração em línguas atinja
um outro grupo de pessoas. O editor da revista Fresh Outlook ofereceu imprimir um artigo meu juntamente com um
anúncio do livro em sua edição de setembro-outubro.
Esta revista tem como público alvo mulheres cristãs carismáticas e tem uma circulação de cinqüenta mil. Mais
informações sobre ela podem ser encontradas no website: www.freshoutlookmag.com.
Quero compartilhar a minha alegria com você ao incluir este artigo nesta carta juntamente com as profecias
recebidas no “The Family Prayer Center”. Creio que você será encorajado e edificado a ler estas profecias. Peço
também que você concorde em oração para que vidas sejam tocadas e transformadas através deste artigo e do livro O
Andar no Espírito.
Obrigado por ser meu amigo e colaborador no Reino de Deus. Nós compartilhamos no trabalho e no fruto e
juntos damos toda glória a Deus!
Seu amigo e colaborador
Dave Roberson
ARTIGO DA REVISTA FRESH OUTLOOK
Liberando o Poder do Espírito Santo Em Sua Vida - Por Dave Roberson
Tudo começou em Oregon. Ainda posso me lembrar dos sons de paz dos rios, dos pinheiros e do ar fresco. Foi
ao longo das margens dos rios de Oregon que aprendi a orar. Até mesmo as cores suaves dos verdes eram de paz e as
montanhas me faziam pensar em Deus – Altas, imóveis, finais.
Até hoje, se eu tivesse que comparar qualquer coisa com a paz de Deus, certamente usaria a tranqüilidade e
quietude do deserto de Oregon. No natural, eu não poderia ter um lugar melhor para me ajudar a mover nas coisas de
Deus, por essa razão sou muito agradecido.
Há muitos anos atrás, assisti a um programa educacional sobre a maneira como um elefante bebê é treinado
para ser treinado a ser um elefante de circo. Os treinadores do circo, primeiramente prendem o elefante bebê a um
ferro com uma alça de couro em sua perna traseira.
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O pequeno elefante se cansa por tentar lutar contra a alça de couro até que finalmente desiste e aceita o fato de
que nunca poderá ser livre. Depois, independente do tamanho do elefante adulto, a prisão está em sua mente. Ele aceita
a fortaleza e embora tenha tudo para ser livre, o elefante permanece em escravidão para o resto de sua vida.
Muitas vezes o andar de um cristão pode ser descrito pelo elefante de um circo de uma maneira melhor, do que
o vasto e calmo deserto de Oregon durante a minha juventude. No entanto, não é essa a intenção de Deus para as
nossas vidas Nele. Ele está esperando que deixemos para trás as nossas vidas de barreiras auto impostas na medida em
que Ele nos ilumina para entrarmos em um novo âmbito de paz e descanso Nele.
Mas o que podemos fazer para responder este chamado divino para uma vida de mais poder e mais intimidade
com o Pai? Esta pergunta é respondida no meu livro O Andar no Espírito – O Andar no Poder. Através de um estudo
profundo sobre a oração em línguas, o livro explora o lugar poderoso de descanso e refrigério que este dom de
revelação possui em nossas vidas como crentes.
Veja, o inimigo treme ao pensar que você pode se associar com o Espírito Santo até que o Espírito de Deus
seja liberado para fazer o que Ele foi envidado para fazer em sua vida – descobrindo a origem de todo e cada problema,
destruindo-a pela raiz. Portanto, se houvesse apenas uma porta que o diabo pudesse impedir você de entrar, seria a
porta da oração em línguas. Ele odeia a porta da oração em línguas, esta porta vem em segundo lugar apenas para a
porta da salvação. Ele quer que você nunca passe através delas.
Por que o diabo odeia tanto este dom de revelação? Porque a oração em línguas é um motor que ativa o
processo de liberar o Espírito Santo em sua vida. Na medida em que você atravessa esta porta sobrenatural e começa a
orar muito em outras línguas, você não será mais como o elefante cujas fortalezas permanecem enterradas em algum
lugar do passado. Quando este dom de revelação está em operação, não existe nenhuma fortaleza de prisão que possa
se esconder – nem no seu passado, nem na sua alma e nem mesmo em ensinamentos errados que você possa ter
recebido.
Não há uma aplicação maior do poder de Deus para os seus problemas do que através do trabalho do Espírito
Santo. Ele não pode ser enganado e nunca falha. Ele, e apenas Ele, foi ordenado para fazer o que nenhum homem
pode: Entrar nos padrões das suas falhas para quebrar seus ciclos de uma vez por todas. Veja, uma das maiores armas
do inimigo é fazer com que você repita o passado. Mas, o Espírito Santo não está apenas esperando para quebrar estes
padrões negativos do passado em sua vida; Ele também pode estabelecer você no plano de Deus para o seu futuro
através do dom poderoso da oração em línguas.
É isso o que você precisa entender: Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Ele não lhe daria um caminho
confuso e escuro para ser andado. A sua vida vale muito mais para Ele do que um impulso incerto ou uma emoção que
parece não chegar a lugar algum.
Mas, o plano de Deus para sua vida não é revelado para você de uma vez só; a Sua direção cresce como uma
árvore. Ao orar em línguas o Espírito Santo opera o plano divino para sua vida, usando o seu poder para colocar você
neste plano na medida em que a direção Dele cresce cada vez mais.
O apóstolo Paulo escreveu sobre estas verdades a respeito do Espírito Santo em Efésios 1:13, 14:
Em quem [Jesus] também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa;
O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Quando uma pessoa encontra uma casa que quer comprar, às vezes, ela dá um dinheiro como penhor, uma
amostra de sua sinceridade. O dinheiro penhorado tem o poder de segurar a casa até que ela se torne posse do
comprador.
Você é a possessão mais cara e premiada do Céu, comprada pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo é o penhor
de sua herança. Ele tem o poder de segurar você até que você se torne a posse final do Céu.
Pessoalmente, passei muitos anos sem saber como líberar o poder do Espírito Santo e Sua direção para minha
vida. Eu já havia sido batizado no Espírito Santo por diversas vezes, e sabia que Jesus havia dito que precisaríamos
receber PODER após receber o Espírito Santo (Atos 1:8). Mas, toda vez que eu via um pregador ensinando sobre o
Espírito Santo, eu queria levantar minha mão e dizer, “Com licença, senhor. O Espírito Santo que habita em mim é O
mesmo que se moveu na face da terra durante a criação?”
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Ele responderia, “Sim, é sim.”
Então, eu diria, “Então, como eu faço para usar todo este poder do meu interior sobre os meus problemas? Eu
preciso descobrir como, porque até agora as doenças têm me dominado, tenho lutado com fortalezas que se parecem
mais fortes do que eu, e as circunstâncias querem que eu me deite e desista todas as vezes que batem à minha porta!”
Durante estes momentos de confusão e falta de direção, eu pensava que seria muito bom receber uma Bíblia
especial quando nascêssemos de novo. No final desta Bíblia haveria um livro com nosso nome. Neste livro estaria todo
plano de Deus para a vida de cada um. Toda vez que quiséssemos saber o que fazer, em determinada idade, bastaria
abrir aquele livro e ler a resposta.
Levou bastante tempo para que eu descobrisse que, na realidade, EXISTE um livro com o meu nome. O
Espírito Santo trouxe este livro Consigo quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Ele não só tem a mente de
Cristo residente Nele com respeito ao plano de Deus para minha vida, mas também, trouxe uma língua sobrenatural do
Céu para orar este plano. O mesmo acontece com você!
Orar em línguas é como qualquer outra forma de oração designada por Deus para ser respondida. No entanto,
a forma de oração respondida que este tipo de oração tem é a direção e liderança do Espírito Santo para a vida de cada
um de nós.
Deus é um Pai amoroso que ama Sua família e quer que andemos na plenitude de Seu poder e de Seu plano
para nossas vidas. Então, quem melhor poderia ter sido enviado por Ele do que um membro da Própria Trindade?
Quem sabe mais sobre a família de Deus do que o Espírito Santo?
Ainda posso me lembrar de uma conferência em que preguei quando um obreiro me surpreendeu com a
primeira cópia do livro O Andar no Espírito – O Andar no Poder, ele tinha acabado de ser impresso. Fazia dois anos que
estávamos no processo de escrever e editar, eu não tinha idéia de que ele estava quase pronto. Mas, lá em minhas mãos
estava o livro pelo qual havíamos trabalhado tanto – quatrocentas páginas sobre como os crentes podem sair de tudo o
que Jesus os libertou e entrar em tudo o que Ele disse que podem ser.
Foi então, que o Senhor falou comigo, “Este livro que lhe dei mudará a vida de pessoas onde quer que elas
estejam.”
Comecei a chorar porque sabia de onde eu tinha saído e sabia que o que Deus fez por mim, Ele faria por
qualquer pessoa. Com o passar do tempo, testemunhos e mais testemunhos começaram a acontecer, confirmando o
que Deus tinha dito.
Independentemente das circunstâncias que você esteja enfrentando, ou quão ruins as coisas pareçam ser, você
pode saber de uma coisa com certeza: Para Deus, estes obstáculos são apenas um ponto de partida, o lugar de onde Ele
pode fazer o que Ele faz melhor – O IMPOSSÍVEL.
Contudo, a medida do poder de Deus em sua vida é dependente do quanto da sua vida é ordenado pelo
Espírito Santo. Então, como você lança o Espírito Santo do lugar das suas circunstâncias para trazer o Seu poder que
destrói todos os problemas, adversidades e fortalezas em sua vida? Como você libera o Espírito Santo para trazer a Sua
direção divina e a Sua paz indescritível no seu dia-a-dia?
Você pode fazer isso do jeito de Deus – através de um dom sem preço: a oração em línguas. É através deste
dom de revelação que o Espírito Santo lhe tirará de tudo o que Jesus já lhe libertou e lhe colocará em tudo o que Deus
criou para que você seja em Cristo.

Profecias
Meados de Maio – Início de Junho/2005
Dave – Ele disse que da mesma maneira que Ele fez qualquer outra coisa, você fará isso por Ele. Ele estabelece um padrão e
quando as coisas são recebidas, não é tão difícil para Ele fazê-las em outro lugar e em outro lugar e em outro lugar.
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Então, uma vez que algo é recebido, fica muito mais fácil ser espalhado. Isso tem sido verdade através da história
*****
Ao falar com ministros durante o culto:
Pois de fato, o momento é agora, quando os dons que Eu dividi sobre quem Eu quis serão manifestos, pois as
circunstâncias irão ditá-los. Então, prepare-se para todos os tipos de ministração aos doentes, aos perdidos e àqueles
que estão nos lugares escondidos, aqueles que nunca foram atingidos.
Seja forte e saiba que a partir deste dia, as coisas estão tomando força nesta direção.
Dave – Ele está mandando que eu diga a vocês: Espere mais e mais ministério da sua parte.
*****
Dave – Como Ele já disse antes, Ele não hesitará em dizer novamente:
Muitos, muitos que andam em Minha natureza e até mesmo no batismo do Espírito Santo ainda estão
procurando por respostas no lugar errado. Eles experimentam a sede, o descontentamento, o saber de que existe mais
para ser alcançado – mais comunhão, mais liderança do Espírito, mais de todas estas coisas que Eu lhes dei – no
entanto, eles continuam a procurar pelo que não conhecem. Se eles tivessem entrado nisso, eles teriam descoberto o
que estavam procurando, e pelo que têm sede, nesta plenitude está o lugar para onde vamos.
Você não sabe que o que estou movendo é para protegê-lo dos dias que virão? O que Eu estou lhe dando e
pedindo que você receba é para que você saiba, se você vir os sinais, que Eu estou voltando antes do que você imagina.
Existe um momento de perseguição no lado oposto do grande reavivamento, mas, Eu preparei este lugar e tenho
derramado dele no seu entendimento para que você esteja junto daqueles sobre quem foi dito, “Nenhum fio de cabelo
seu sofreu dano.”
Existem áreas das trevas que até este momento não foram penetradas, mas Eu estou procurando por aqueles
que querem perder as suas vidas antes de perdê-las. Nunca pude mandar uma pessoa que tenha sido bem sucedida em
alguns destes lugares. No entanto, você que recebe esta preparação, você encontrará satisfação. Você encontrará a sua
sede saciada e Eu atingirei estes lugares.
*****
Durante um culto ministrado por Gary Carpenter:
Pois Eu estou atingindo você. Muitos de vocês têm tirado a água do seu barco por tanto tempo que não sabem
como viver de outra maneira. Você luta constantemente contra as circunstâncias naturais, usando toda sua força
natural. No entanto, você produz muito pouco no âmbito do Espírito.
Estou Me aproximando de você, diz o Senhor. Estou lhe oferecendo uma espada nova do Meu Espírito. Estou
lhe oferecendo uma espada nova (pausa) sim, sim, sim, Senhor.
Gary – Descreverei o que vejo. É como se Ele tivesse acabado de tirar uma espada do fogo, da bigorna, preparada pelo Espírito
Santo – afiada e nova, que acabou de ser forjada, e nunca possuída por nenhuma mão – Ele está lhe entregando esta espada. Ele está
fazendo isso com cada um de vocês.
A Minha Palavra está viva. A Minha Palavra está viva. Ela é eficaz. Ela é poderosa. Ela é mais penetrante do
que uma espada de dois gumes. Ponha a Minha Palavra em sua boca. Desvie as legiões do inimigo. Traga o
reavivamento para a sua cidade, diz o Senhor.
Gary – Agora vou oferecer uma oração em conjunto porque sinto que Ele quer fazer isso. Esta oração não lhe machucará, mesmo
se você for culpado ou não. Estou perguntando a Ele como qualquer ministro,”Você quer uma linha de oração? Você quer um altar? O que
Você quer?” Ele diz, “Quero uma oração.”
Ele não lhe envergonhará. Então, vamos todos dizer isso. Não lhe machucará. Confie em mim, não vou fazê-los dizer nada contra
a Palavra de Deus. Mas, alguns de vocês PRECISAM dizer isso.
Digam isso:
Pai, eu me arrependo do pecado do silêncio. Tenho deixado o inimigo pregar por muito tempo através do medo, circunstâncias,
intimidação, fofoca, emoções – Eu me arrependo neste dia. Pego em minhas mãos esta nova espada. Pego-a em minhas mãos e levantando-a
digo: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”
Diabo! Está escrito – Eu creio que Deus é e que Ele é galardoador daqueles que O buscam diligentemente. Eu estou buscando-O e
Ele me galardoa.
Satanás! Está escrito – Eu posso tudo através de Cristo que me fortalece. Eu não falharei. Eu andarei sobre as águas com Ele.
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