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DAVE ROBERSON
Agosto – 2005
Querido Amigo,
Após trinta anos no meu ministério, se alguém quisesse resumir a mensagem que ensino, seria mais ou menos
assim:

•
As línguas são um dom de revelação. Ao falar mistérios, o Espírito Santo revela o seu
chamado e lhe dá maior entendimento da Palavra de Deus.
•
A adoração é um “dom” de comunhão. Suspender-se na Presença de Deus, faz com que você
inicie o processo da mudança. Você começa a perceber o quão grande é o amor Dele e eventualmente, você
atinge um lugar onde crê que tudo é possível para Deus.
•
O jejum mortifica as obras da carne, lida com a sua falta de fé e remove barreiras da sua vida.
•
A assimilação lhe capacita para a meditação de dia e noite da Palavra de Deus. Ao dar ao
Espírito Santo algo com que operar, Ele transforma a sua alma de acordo com a verdade assimilada e lhe dá
maior revelação de Deus e Sua Palavra.
•
A confissão da Palavra faz com que a sua alma se alinhe com a Verdade que você está falando.
Ao crer no que Deus diz no seu coração e confessar Suas promessas com a sua boca, as situações mudam.

Todos os dias eu descubro mais e mais sobre a Palavra e o caráter de Deus, mas estas chaves são o fundamento
da mensagem que Ele me deu para ensinar o Corpo de Cristo. É claro que levar as pessoas à salvação através de Cristo
é o meu primeiro chamado, seguido do batismo no Espírito Santo com a prova de falar em línguas. Mas, em meu
ministério pessoal, Deus também me usa para ensinar aos crentes sobre a sua nova natureza para que assim, eles
possam ser estabelecidos em seu caminho para cumprir o chamado de Deus em suas vidas sem que nada os pare. Estas
chaves provaram ser cruciais neste processo de crescimento espiritual, não só em minha vida, mas também na vida de
muitos outros.
Uma das maiores surpresas e maiores prazeres é receber notícias de pessoas que acolheram essa mensagem em
seu coração e aplicaram-na em suas próprias vidas. Do Brasil, Índia, Bolívia – literalmente de todo o mundo – temos
ouvido testemunhos de vidas transformadas, nascimentos de ministérios e grandes milagres – tudo porque as pessoas
“fizeram a mensagem”.
Existe um homem que quero lhe apresentar nesta carta (se você ainda não o conhece). Seu nome é Gary
Carpenter. Gary e sua família começaram a vir ao “The Family Prayer Center” em 1992. Eles foram muito discretos
enquanto faziam o que estava sendo ensinado. Após um certo tempo, o Senhor levou Gary a um ministério de ensino,
que se tornou inigualável no Corpo de Cristo.
Gary chegou a um ponto em seu ministério em que percebeu que “o semeador está superando o que ceifa” –
este é um termo que eu uso para descrever alguém que aprendeu de mim e agora está fazendo obras em seu chamado
maiores do que eu tenho feito no meu próprio ministério. O que Deus estava ensinando para Gary nesta área era mais
profundo do que eu poderia explorar e ensinar, pois o Espírito Santo estava nos guiando a caminhos diferentes que
originaram no mesmo fundamento – sempre com o propósito de estabelecer a obra de Deus.
Talvez você tenha lido o livro The Walk of the Spirit – The Walk of Power e talvez tenha gostado da revelação e
desdobramento dos mistérios divinos contidos em suas páginas. Se isso for verdade, você também gostará de ouvir
sobre a revelação que Gary tem recebido com respeito à ponte que existe entre ensinos sobre a prosperidade que não
funcionam por causa da ganância e os ensinos da verdadeira herança de filhos que vem do coração de Deus. Gary é um
excelente mestre que oferece um grande nível de revelação e entendimento com respeito à provisão de Deus e sobre o
que é ser um verdadeiro servo no Reino de Deus.
Recentemente, Gary ensinou sobre algo chamado “Lições do Maná”. Durante seus estudos e períodos de
oração, Gary começou a ver como a provisão de Deus do maná foi um tipo de amor, intenção e provisão para nós
como crentes do Novo Testamento. Estes ensinamentos foram tão bons que eu sentava na primeira fileira para ouvir o
que ele tinha a dizer!
Aliás, estes ensinos são tão bons que eu quero que VOCÊ os ouça – e você pode, de graça! A melhor maneira
para fazer isso é entrar em seu website: www.garycarpenter.org .Você pode ouvir a estes arquivos (em inglês) online ou
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baixá-los em seu computador. Gary também tem outros materiais de ensino disponíveis, cheios de revelação e baseados
de maneira sólida e incontestável na Palavra de Deus.
Estou enviando nesta carta as profecias da conferência de Oração e Poder de Junho. Nós tivemos uma ótima
conferência e eu queria compartilhar estas palavras do coração de Deus para que você seja encorajado. Por favor, tome
um tempo para lê-las. Lembre-se que elas são para sua exortação, encorajamento, edificação e consolo.
Eu amo e sou agradecido por você.
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
PROFECIAS DE JUNHO – 2005
CONFERÊNCIA DE ORAÇÃO E PODER
Venha e beba das águas doces. Venha e refresque-se na glória da Minha presença. Venha e seja fortalecido pela
Minha graça, pois não é esta a razão pela qual você veio – para ser elevado, fortalecido e capacitado?
Levante suas mãos e comece a receber, pois Eu o Senhor Deus – até mesmo neste momento – estou
começando a derramar o Meu Espírito sobre você para que você receba tudo o que Eu tenho para você e tudo o que
você veio receber. Eu começo o Meu derramamento agora, diz o Senhor. Não espere por outro momento para
mergulhar no rio, pois o Meu rio está fluindo agora.
Mergulhe! Esteja imerso para que você saia daqui mudado; para que você saia daqui com uma transferência de
poder; para que você saia daqui com a capacitação do Meu Espírito e com uma unção que muda a sua área e o seu lugar
(sua cidade, sua casa). Eu estou levantando você nesta hora para lhe enviar em um mundo de trevas para que você seja
a luz que brilha como uma cidade em uma montanha – uma luz que não pode ser apagada, brilhando em meio de todo
o inferno e suas turbulências.
Você é um facho de luz; portanto, MERGULHE no rio e beba para que a sua alma seja refrescada e o seu
espírito, renovado.
*****
É indispensável que você pegue esta chave que Eu lhe dei – a chave pela qual você Me adora e Me exalta nas
alturas, neste lugar que Eu provi para você. O inimigo está planejando, neste novo período, trazer uma guerra para os
lares. O que você precisa é o que Eu provi para você no lugar chamado “Feito”. Portanto, exalte-Me com esta chave da
adoração para que Eu possa posicionar-lhe onde Eu estou contra o que está vindo. Eu lhe protegerei.
Dave: “Lar” significa você e as pessoas que você mais ama – a sua unidade de família; coisas que tem valor para você. Quando
Deus nos avisa antes do tempo, sabemos o que o diabo está planejando antes que ele chegue.
Deus quer que você use a chave da adoração. Você sabe que não há nada que você possa fazer para receber a graça. Mas, quando
você tiver feito tudo o que pode para entrar no círculo da graça, Deus o ama tanto que provê chaves para abrir as portas que tentam lhe
afastar. Uma destas chaves é a adoração pessoal que O exalta acima de tudo. Neste lugar que Ele lhe deu, se você continuar a exaltá-Lo,
independentemente das circunstâncias, Ele continuará a lhe dar a Sua força.
Independentemente das circunstâncias, lembre-se: O fim só vem no final de tudo. Eu costumava pensar, “Bem, tudo irá acabar
quando Deus quiser”. Não. Ou “Tudo irá acabar quando o diabo quiser”. Não. Tudo irá acabar quando VOCÊ disser ser o fim.
*****
Preste atenção ao que se procede nesta semana, pois haverá unção separada e muitos de vocês voltarão aos seus
lugares com uma unção diferente.
*****
No que está por vir, você apreciará a atmosfera quando começar a experimentar a presença dos anjos na cidade.
*****
Dave explica o que ele estava vendo:
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Eu vi algumas multidões juntas e elas pareciam ser um pouco diferentes. Elas estavam juntas e tinham poder de mudar coisas.
Estas pessoas têm tudo a ver com a forma verdadeira de interceder. Elas são pessoas que irão se juntar e Deus será capaz de Se mover nelas
com o que Romanos 8:26 chama de “gemidos” – aquele lugar em oração onde Ele pode pegar o que Ele precisa para mudar, e estas pessoas
podem mudar.
Mas o que não era comum nestas pessoas é que elas não estavam espalhadas aqui e acolá; elas estavam juntas
em um lugar. Eu quero dizer, era uma multidão que Deus podia usar daquele jeito. Não eram indivíduos que estavam
por aí espalhados, era muito característico. Eu entendi que tinham tudo a ver com o que Deus está fazendo e vai
continuar a fazer.
Eu não pude sentir um tempo real passando até que este tipo de aglomeração começou a acontecer mais e mais. Mas estas pessoas
que podiam mover qualquer coisa com suas orações pareciam ter que ir através do mesmo tipo de escola que você está indo.
Eu não sei muito sobre isso, mas sei que tem a ver com o reavivamento ao qual estamos nos dirigindo. Eu sei que tem alguma coisa
a ver com o reavivamento e o tempo que Deus está pondo nele. Eu não tenho bem certeza sobre o que Ele irá fazer comigo, referente a este
reavivamento.
Eles podem estar em um prédio como este – um prédio cheio de pessoas que sabem como lidar e se entregar ao poder de Deus e ficar
lá até que elas recebam a informação Dele.
*****
Você tem visto isso como pingos de chuva que caem do Céu e você ouviu isto – aqueles que se apresentaram
em Minha presença com jejum e orações e aqueles que se entregaram a Mim até à morte e não aceitaram nada, exceto o
mover da Minha mão naquilo que eles criam.
Você viu aqueles que disseram: “Eu preciso ter o Seu poder para que eu não morra. Eu preciso ter a Sua
presença para que eu não morra. E eu me recuso a me mover deste lugar até que Você venha e me dê o que eu estou
esperando”.
E você pensaria ser estranho que Eu junte um grupo de pessoas que têm o mesmo espírito – que irão se
entregar a Mim e pôr para fora as fortalezas, se posicionando em um lugar de guerra e não se movendo de seus postos
até que o resultado venha?
Pois muitos de vocês olharam para a face da falta de esperança e desespero daquelas mães cujos filhos são os
tais. Muitos de vocês têm olhado para a deformidade e perdas e o curso final que está sobre a humanidade e dito: “Oh,
eu poderia fazer alguma coisa nesta situação? Oh, esta pessoa não tinha que viver do jeito que está vivendo!”. Para faces
de quem você pensa estar olhando quando você não vê nenhuma esperança?
Estes pingos de chuva que foram dados a Mim no passado poderiam vir a estes lugares e dizerem: “Por causa
do desespero, eu não posso mais ir adiante até que Você venha”. E então, Eu viria e eles fariam grandezas nesta terra.
Mas, oh, ouça: Nestes últimos dias, haverá uma aglomeração. Pois você está chegando perto do lugar no
fundamento que Eu estou lhe dando, onde Eu serei capaz de dar a chave e derramar o entendimento do que
REALMENTE traz as pessoas ao lugar deste tipo de decisão.
Dave: Ele está comparando a ressurreição de mortos com a Síndrome de Down da criança, possessão demoníaca e deformidade.
E para você que tem ouvidos ouça: Existe este lugar em Mim onde estas pessoas são libertas.
*****
Dave: Agora, diga-me, o que isto faria para a sua cidade quando houvesse muitos milagres criativos para serem explicados?
Eu tenho estado nesta linha e é tão real para mim que eu nem posso agüentar – uma linha onde apenas a operação total da Sua
graça, a qual é o Seu posicionamento, que me fará dar um passo. E estou em tal lugar de intercessão que não gosto do passo em que estou.
Não é um lugar ruim, mas eu não gosto de onde eu estou, porque não posso ver muito como chegar onde eu NÃO estou. Mas recebi isso de
uma boa fonte – a informação que preciso está se juntando para me levar adiante.
Levou um tempo para eu registrar o que Ele estava tentando dizer até que Ele começou a falar em línguas. Mas o que está me
surpreendendo é o tamanho do grupo que eu vejo. E Ele acabou de dizer:
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Quando poucos de vocês começarem a causar estas coisas, muitos entregarão suas vidas. Eles não serão mais
preciosos para eles mesmos. E quando isto acontecer a contagem regressiva começará e o Meu retorno será a maior
colheita que este mundo viu.
Mantenha-se no caminho em que você está andando, você será uma parte vital do que está para acontecer.
*****
Exortação durante uma linha da graça:
Dave: Ele me parou e disse isso: As coisas que Eu disse na palavra Eu já derramei através de você para trazer a fé
deles e a operação da Minha graça que está sobre eles a um certo ponto de recebimento.
Esta é uma profecia que pertence a muitas linhas da graça. Mas, eu sei muito disso – o que está operando em mim pode ser
transferido, se você estiver perto o suficiente. Se ele se movesse através de você e você sentisse dentro um mover que dissesse: “Você pode segurar
isso”, então você pode. Talvez você esteja pensando que tem que estar desejando se entregar àquele lugar ao qual Ele estava falando. Mas você
não está sentado aqui só por querer um andar normal – um andar que os outros chamam de “normal”. Então, se Ele estiver falando com
você, eu acho que você deve vir à linha de oração antes que eu comece.
*****
Pois o que Eu digo para um, Eu digo para todos vocês: Contidos dentro desta graça estão os olhos que vêem as
coisas no Espírito – os lugares para aos quais você sabe que precisa ir – com muita clareza. Pois quando você tem olhos
que vêem e ouvidos que ouvem, você pode ver dentro daquelas coisas referentes a Minha graça e tirar a confusão da
sua jornada.
Dave: Isto é uma das coisas na graça de Deus que Ele pretende dar: Ele quer que você seja capaz de ver longe como nunca viu
antes.
*****
Não pense ser estranho, diz o Espírito do Senhor, Eu ter escolhido tal caminho. Eu lhe chamei para navegar no
caminho que o Meu Corpo andará brevemente, nesta última hora. Pois embora você tenha se encontrado em uma
situação sem saída aqui ou ali, e embora você tenha aparentemente falhado em sua própria força, a Minha mão tem
estado sobre você para dar direção do caminho que todos seguirão nesta última hora – o caminho para a Minha Glória,
diz o Espírito da Graça. Pois Eu o chamei nesta hora.
Não se desanime, diz o Espírito da Graça, pois logo você estará colhendo na terra como eu falei e como
mostrei. Você colherá de Mim nesta última hora, pois Eu moverei você do deserto para a terra prometida. Eu pus a
espada do Senhor em sua mão e você colherá de Mim, diz o Espírito da Graça, pois Eu chamei você para um Reino
que não pode ser movido.
MAIS UMA VEZ Eu abalarei os céus e a terra, o mar e as terras secas. Eu abalarei TODAS as nações e os
tesouros de todas as nações virão para a Minha casa, diz o Espírito da Graça.
*****
O que você está para receber, você receberá de Mim, diz o Senhor. Pois aquele que pratica a Minha presença e
aquele que sempre se apresenta entregando seu espírito, alma e corpo é aquele que aprende o Meu jeito.
Pois Eu estou sempre presente na liderança e Eu estou sempre presente em Meus moveres. E para você que
aprende a praticar a Minha presença, você nunca está muito longe do Meu mover nas situações de salvação, nas
situações de milagres, nas situações de liderança e em sua própria vida no tipo de direção que não pode vir de outro
jeito.
O que Eu digo para um, Eu digo para todos, pois existe um relacionamento Comigo que está disponível, mas
não está sendo ensinado ou exortado em Meu Corpo. Eu já não fiz a provisão para um livre acesso a Mim através de
tudo o que Eu lhe dei e ensinei? Eu não lhe ensinei que o livre acesso a Mim está tão disponível quanto a Minha direção
e o Meu poder de curar através da comunhão do entendimento da Minha Palavra?
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Estas coisas Me desagradam, pois muitos homens têm segurados as pessoas em uma posição que Eu e apenas
Eu devo segurar, diz o Senhor. Muitos pregam uma dependência rigorosa em homens; embora o Meu desejo seja que
os homens ensinem como serem livres para que você possa voar Comigo.
Todos os homens são limitados e eles não terão as respostas que você precisa. Por causa de suas próprias
inseguranças, muitos ensinam uma dependência incorreta neles mesmos. Eles estão tentando ter uma posição que Eu e
apenas Eu posso ter, diz o Senhor. E nisto, eles tiram as pessoas de Mim, e Eu sou um Deus ciumento.
*****
Para você que não sabe, são aquelas coisas que continuam a mover você à frente. Quando Eu digo a você que
estas coisas estão vindo, Eu quero dizer que elas estão vindo para aqueles que estão operando o Meu plano. Pelo poder
do Espírito Santo, o futuro está sendo planejado e você está movendo coisas para a esquerda e para direita conforme
você vai andando. Eu estou trabalhando estas coisas em você, então ouça isso: As chaves que Eu dou, Eu dou para
todos. Por isso, mortifiquem-se através do jejum. Edifiquem-se. Meditem na Minha Palavra dia e noite. Sejam fortes em
Meu lugar. Combata o bom combate. Você verá o que Eu tenho para você conforme você vai adiante.
Dave: Ele está falando agora para onde você está indo. Mas estas coisas do Espírito não são automáticas; você as recebe porque
você está tirando a vitória do diabo.
*****
Convite para a Linha da Graça:
Você sabe quem você é, pois este é o Meu plano. O Meu plano foi mover nisto para que Eu possa curar você.
Dave: Eu vi muitas cicatrizes, mas elas não são ferimentos recentes. Algumas coisas que algumas pessoas aqui fizeram são
irreversíveis. Elas não podem ser desfeitas. Os resultados de suas ações não podem ser desfeitos, mas a condenação que você tem carregado por
causa daquelas ações PODE ser desfeita.
De acordo com as Minhas instruções, como na última vez: Quando a Minha graça está aqui, a Minha força se
torna a sua. Pois Eu ainda não atingi fundo isto nesta semana, mas hoje Eu tenho o que Eu preciso para fazer isso.
A minha cura está aqui. Por que você ficaria sob tormento por mais outras noites depois desta reunião? Você
não ficaria mais se soubesse o que Eu tenho para você.
Dave: Você já derramou muitas lágrimas por causa disso, e você desejaria que isto nunca tivesse acontecido em sua vida. Mas já
que aconteceu, eu estou lhe dizendo – Ele está aqui com Seu poder para tirar estas cicatrizes. Então Ele está falando com você. Você sabe
quem você é. Venha até aqui.
Venha você que se sente cansado; e Eu lhe darei descanso. Pois Eu tocarei lá dentro, e com o Meu amor e com a sua nova
natureza, Eu irei lhe curar.
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