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DAVE ROBERSON 

Setembro – 2010 
Querido Amigo, 
 
 No decorrer dos anos, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas no ministério. E por ser ingênuo sobre as 
coisas espirituais, tive a impressão errada, julgando muitas dessas pessoas. Às vezes, os que achei que eram mais espirituais 
eram os que faziam coisas absurdas. Eu não conseguia acreditar o quanto essas pessoas magoavam e usavam outras que 
estavam contra elas. E os que eu pensei que não eram grande coisa acabaram se revelando perseverantes e confiáveis, fazendo 
sempre o que era certo. 
  
 Ministrar sem conhecer muito bem a natureza humana (principalmente os crentes nascidos de novo que não agem 
como tal) era muito confuso para mim. Então, com o passar do tempo, julguei de forma errada pessoas nascidas de novo, 
ficando chocado com certas ações que provavam que eu era um “juiz espiritual” da natureza humana. Versículos, como Tiago 
3:9-12 eram muito difíceis para mim: 
  Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança 
 de Deus.  
  De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça 
 assim.  
  Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?  
  Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco 
 pode uma fonte dar água salgada e doce.  
 
 Já que eu sabia que a “fonte” mencionada por Tiago no versículo 11 é a vida de um crente, minha pergunta para Deus 
era a seguinte, “Se Tiago disse que nenhuma fonte pode ter água amarga e doce ao mesmo tempo, como é que alguns cristãos 
parecem ter?” Veja, se é impossível que de uma mesma fonte, a vida de um crente, jorre TANTO água amarga QUANTO 
água doce, o que Tiago quis dizer no versículo 10? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não 
convém que isto se faça assim.  
 
 Também temos o versículo 12, que diz que nenhuma fonte pode ter água amarga e doce, e o versículo 9 que fala 
sobre crentes que amaldiçoam outros crentes, e com a mesma boca bendizem a Deus. 
 
 A verdade é a seguinte: Água salgada e água doce não podem fluir da mesma fonte; ELAS APENAS PARECEM 
ESTAR FLUINDO. Na maior parte do tempo, os crentes que estão cheios de água amarga querem parecer serem mais 
espirituais do que realmente são; portanto, a primeira água que jorra de sua fonte parece ser uma água doce de alta qualidade. 
 
 Às vezes, somos ingênuos demais e deixamos de reconhecer uma água totalmente amarga diante de nós. 
Consequentemente, desenvolvemos relacionamentos com esses poços de água amarga, pensando que podemos confiar neles. 
Contudo, não discernimos adequadamente que eles estão disfarçados de fontes de água doce, até que a água amarga 
finalmente aparece, e vemos quem realmente são. Para os que não entendem essas coisas, parece que os dois tipos de água 
estão jorrando da MESMA fonte. 
 
 Na medida em que amadurecemos no Senhor, precisamos começar a entender como novos crentes – os que estão 
saindo das drogas ou que foram magoados e endurecidos pelo mundo – podem levar um tempo para mudar seus hábitos até 
que não tenham mais “erupções de água amarga”, mentindo para encobrir áreas de suas vidas que não querem mudar. 
Podemos relevar certas coisas, e Jesus espera que façamos isso. 
 
 Por outro lado, existem crentes já de muitos anos que pararam de crescer no Senhor – por exemplo, pregadores, 
anciãos, e crentes assíduos – que conhecem a linguagem cristã e podem terminar qualquer versículo que você começar a citar. 
Eles sabem como um “verdadeiro cristão” deve agir, então fingem ser o que não são. Eles sabem como dizer as coisas certas 
para ganhar sua confiança. E por mais que seja difícil acreditar, esses poços de água amarga não começaram assim. 
 
 Veja, existe um “tempo de crescimento” permitido a todos os crentes. Durante esse período de graça, a misericórdia 
amorosa de Deus nos cobre e nos ensina enquanto nossa consciência está sendo ensinada pelo Espírito Santo para nos 
livrarmos do que é errado, aderindo ao que é certo. O lugar onde muitos crentes desaceleram nesse processo de 
amadurecimento é quando deixam de permitir que o Espírito Santo os faça superar as mentiras e enganos que protegem as 
áreas de suas vidas que eles não querem mudar. 
 
 A princípio o engano parece inocente. Não é que a pessoa tenha decidido magoar alguém; ela simplesmente deixa de 
crescer além dessa fortaleza em seu caráter porque a sociedade ao seu redor opera nas mesmas falhas. Qualquer 
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arrependimento que ela tenha como um crente logo é abafado por outros crentes que não acham nada demais mentir, 
trapacear e enganar para conseguir o que querem – assim como um pecador. 
 
 Nesse momento, o diabo tenta convencer o crente de que ninguém pode viver na sociedade de hoje em dia sem se 
cuidar, fazendo o necessário para sobreviver, mesmo se for preciso adaptar algumas técnicas que pecadores usam em um 
mundo anti-ético e imoral. 
 
 Acredite ou não a maioria dos cristãos pensam que exagerar e enganar as pessoas a crer no que não é verdade não é 
considerado mentir. E quando eles falham em uma dessas áreas, querem que a graça de Deus os cubra, mas sem intenção 
alguma de mudar seu comportamento. Em vez disso, eles se convencem de que Deus sabe e compreende suas fraquezas 
como seres humanos, e abriu certas exceções para esse tipo de falha “relacionada à raça humana”. 
 
 É óbvio que Deus nos ama apesar de nossas muitas faltas, e Sua Graça se estende sobre os que se arrependem e O 
amam. Mas quando um crente chega num lugar no andar com Deus onde se torna mais aparente que escolheu o caminho do 
poço de água amarga, então, o diabo entra em cena e convence o crente que está tudo bem. 
 
 Tiago 1:26 diz, Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, 
a religião desse é vã.  Não é como se essa pessoa não soubesse que está errada. Ela apenas está enganada, pensando que vai 
conseguir se safar. Se ela realmente entendesse que os pequenos enganos e mentiras não são tão inocentes como o diabo diz, 
os truques do inimigo não funcionariam 
 
 Precisamos entender que quanto menos óbvio Satanás for, mas eficaz ele será. Que tipo de crente se entregaria 
voluntariamente a uma das armadilhas de Satanás? O diabo passa inúmeras horas instruindo espíritos imundos, e o principal 
assunto de suas conversas é como operar contra os crentes sem que eles saibam. 
 
 Toda vez que um crente se submete a algo insignificante, como mentir para se safar de uma obrigação, ou enganar e 
usar pessoas, se aproveitando delas, existe uma parte do inferno que sai vitoriosa. Satanás sabe que está a poucos passos de 
destruir a vida desse crente através dessa mentirinha inocente. Ele sabe que se o crente não der esse primeiro passo, ele não 
poderá levá-lo até o último. Por esta razão, existe mais regozijo no inferno pelas mentirinhas inocentes e enganos que 
constituem o primeiro passo, do que pelo último passo. 
 
 Existem mentirinhas que são a grande conquista de Satanás quando os cristãos começam sua jornada para longe de 
Deus. Efésios 6:11 descreve essa operação como “ciladas do diabo”. No início do meu andar, eu não entendia muito bem a 
palavra cilada, mas percebi que ela servia para descrever os planos militares meticulosos e esquemas traiçoeiros que ele usa 
contra os crentes. Como um adversário de Deus, a palavra diabo descreve perfeitamente a natureza de Satanás. Ela é usada 
para enfatizar sua maldade e intenções malignas. Quando as duas palavras são postas juntas, ciladas do diabo, querem dizer 
“planos e esquemas malignos de Satanás”. 
 
 Você precisa entender que a natureza do diabo é vir contra você até atingir seu coração. É aí que Efésios 6:11 entra 
em cena: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 
O apóstolo Paulo explica que a única maneira de vencer os planos de Satanás em sua vida, para transformá-lo em um poço de 
água amarga, é se vestir de toda a armadura de Deus. 
 
 Vamos falar sobre as partes da armadura que nos ajudam a vencer as ciladas de Satanás. Efésios 6:14 diz, Estai, pois, 
firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade... O que Paulo quis dizer com cingir os lombos com a verdade? 
Digamos que um crente esteja se tornando um poço de água amarga, ignorando a voz doce do Espírito Santo e pensando que 
Deus ainda o está abençoando. 
 
 Um dia Satanás chega, sabendo que esse crente está no lugar certo para ele – infrutífero em seu galho, pronto para ser 
cortado – e os problemas e tempestades da vida começam. Circunstâncias adversas fazem com que o crente se apóie na 
Palavra que diz que Jesus lhe deu todo poder sobre o poder do inimigo, então ele começa a expulsar o diabo de sua vida. 
Contudo, o crente não percebe que o poder do diabo em sua vida está vindo de sua própria prática do engano e recusa de 
vestir a armadura de Deus, principalmente a verdade. 
 
 A verdade, representada como uma parte da armadura em Efésios 6:14,  também é descrita no capítulo quatro como 
um item essencial a ser vestido. Lá, Paulo instrui o crente a se despojar do velho homem, vestindo o novo, e deixando de 
mentir: 
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  Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas 
 concupiscências do engano;  
  E vos renoveis no espírito da vossa mente;  
 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.  
  Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos 
 membros uns dos outros.  

Efésios 4:22-25 
 

 A primeira coisa que devemos deixar de lado com relação ao velho homem (nossa natureza de pecado) é toda a 
mentira. E a primeira parte da armadura que devemos vestir no novo homem (nossa nova natureza) é a verdade – cingindo 
os vossos lombos com a verdade. Então, nessa situação, quando o diabo está planejando dominar a vida de um crente com 
hostilidade, a forma de resisti-lo é parar de mentir e operar no engano. 
 
 Não adianta nada para um cristão dizer, “Satanás, eu amarro você”, quando a única forma de amarrá-lo é cortar o laço 
que ele tem sobre o crente – mentir. Mas quando o crente percebe seu erro, clama o sangue de Jesus e se arrepende, não 
importa o que tenha acontecido: quando ele decide cortar esse laço da mentira, engano e trapaça, ele dirá, “Diabo, eu amarro 
você” e toda a estrutura do Céu se levantará atrás dele para levá-lo a vitória. RESISTIR À MENTIRA É RESISTIR AO 
DIABO. 
 
 Já que é impossível que Deus minta, Ele estabeleceu um padrão para a verdade, exaltando-a acima de Seu Nome. 
Precisamos entender que resistir à tentação de ignorar a verdade é resistir ao diabo, e quando fazemos isso, estamos a caminho 
de ter a fé que declara, “Quando Deus diz algo, Ele não muda, Sua Palavra é final, e se Ele disse que estamos curados, NÓS 
ESTAMOS CURADOS!” Quando andamos no padrão de Deus, nossa capacidade para a fé é aumentada e expandimos 
nossa habilidade de crer em Sua Palavra. 
 
 Além de Jesus, não conheço exemplo melhor que Natanael: um homem que se recusou a ignorar a verdade. Ele é um 
de meus heróis. Até mesmo antes de conhecer Jesus, a Bíblia mostra que Natanael foi um homem que valorizou andar na 
verdade mais do que tudo. João 1:47-51 diz: 
  Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não 
 há dolo.  
  Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que Filipe 
 te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira.  
  Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o Rei de Israel.  
 Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que 
 estas verás.  
  E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os  anjos de 
Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.  
 
 Quando Jesus falou sobre Natanel, “Aqui está um Israelita em quem não há engano”, Natanael ficou maravilhado. Ele 
queria saber quando Jesus o havia conhecido no passado para dizer tal coisa. Jesus disse, “Antes que Filipe o chamasse, 
quando você estava debaixo da figueira, EU O VI”. Jesus quis dizer, “Eu o conheço por revelação. O Espírito Santo revelou 
você a Mim antes que Eu o conhecesse, quando você ainda estava debaixo da figueira”. Natanel ficou tão surpreso que disse, 
“Rabi, Você é o Filho de Deus; Você é o Rei de Israel”. 
 
 Jesus não precisou ressuscitar mortos, andar sobre as águas ou transformar a água em vinho para convencer Natanel 
de que Ele era o Filho de Deus. De todas as declarações que Jesus poderia ter feito a Natanael, nenhuma o convenceria mais 
do que: “Aqui está um Israelita em quem não há engano”. Na época do domínio romano, com impostos e líderes religiosos, 
como fariseus que devoraram as casas das viúvas e faziam longas orações, fingindo-se de santos, ninguém exceto o Filho de 
Deus poderia saber o que custou a Natanael para andar livre das mentiras, enganos e trapaças – todo o dolo –, ninguém 
exceto Jesus. 
 
 Irmão, perscrute o seu coração hoje e peça a Deus que lhe mostre qualquer vestígio de água amarga escondida na 
fonte de seu coração. Se houver, confesse e se arrependa, cingindo-se com a verdade. Se pedirmos ao Espírito Santo, Ele nos 
ajudará. Se Natanael andou com Jesus em verdade, nós também podemos. 
 

Seu amigo e colaborador 
DAVE ROBERSON 
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Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”  
Tulsa, Oklahoma 

 
18 de Julho de 2010 – Junte suas riquezas em Mim 
 Quantos colocaram seu coração nas coisas do Céu e não nas coisas da terra? Quantos? Onde está seu coração? Sua 
prioridade é juntar coisas dessa terra ou da sua herança Comigo? 
 Estou buscando ministros da herança do Céu. Busco pelos que administram sua vida em Mim em nosso 
relacionamento. Esse é o verdadeiro ministério. Infelizmente, grande parte da Igreja ensina que Eu estou mais interessado na 
sua prosperidade das coisas terrenas, e que se você não tem as coisas dessa terra, não está Me seguindo verdadeiramente, e não 
tem sucesso em Mim. O sucesso NÃO são coisas terrenas. Sucesso é juntar suas riquezas em Mim, juntando sua herança em 
Mim e na sua plenitude. A sua vida em Mim e a sua comunhão – isso é a sua riqueza, sua herança. Sua riqueza está em Mim. 
 Eu amo os que Me amam, e amam os que não Me conhecem. Eu sou Amor, mas a alegria do coração do Pai é poder 
ajudar a Minha família a juntar sua herança em Mim e andar nela, isso é alegria para o Meu coração. Isso é alegria. 
 A Minha alegria é a sua vida em Mim. Minha alegria é sua comunhão Comigo. Se você não tivesse nenhum tesouro 
terreno, ainda assim Me amaria? Ainda assim você Me seguiria? Você Me obedeceria? Para os que têm sido atacados por 
Minha causa, saibam que Eu sei que a caminhada é muitas vezes difícil. Saiba que a sua comunhão Comigo nessa caminhada é 
Minha alegria e sei que é uma realização para você. Isso Me agrada muito. 
 Estou buscando pelos que vão desistir de tudo para Me seguir. Busco pelos que deixam suas vidas a tal ponto que, 
não importa o que aconteça, eles vão andar Comigo. Minha prioridade é sua riqueza em Mim. Minha prioridade é construir 
uma torre da sua vida em Mim e da sua comunhão Comigo. Isso não pode ser comprado com tesouros terrenos. Estou 
construindo “torres” inabaláveis que permanecerão fortes em Mim em todos os momentos. Isso não se encontra em tesouros 
terrenos. Estou construindo “estruturas” inabaláveis que serão sábias em Mim, nas quais poderei confiar com as coisas que 
colocarei em seu caminho. Se eu puder lhe dar a riqueza que é sua vida em Mim, juntos, poderemos fazer muitas coisas. Isso 
não pode ser comprado pela busca de tesouros terrenos. Isso só pode ser encontrado na busca Daquele que é seu tesouro. 
 Os que estão sendo atacados por Minha causa abundarão em todas as coisas em Mim, pois andar em comunhão 
Comigo e Me conhecer intimamente é abundar em todas as coisas. As suas riquezas não são seu sofrimento; suas riquezas são 
o tesouro que você está ganhando em uma vida Comigo. Não há falta para os que constroem sua vida nos tesouros 
encontrados em Mim. Não há falta para os que juntam sua herança em Mim. 
 Aqueles que colocaram seu coração nas coisas dessa terra serão zombados, mas de Mim ninguém zomba. Tenho 
alegria na graça que você está recebendo para Me seguir. Siga-Me e continue a deixar que o Meu Espírito livre você das coisas 
dessa terra, para que você possa andar nas coisas do Céu. Deixe que Ele o livre do que não é Meu, para que você ande na 
mente de Cristo. Siga o Meu Espírito em todas as coisas e você ganhará tudo o que está em Mim. Essa é a verdadeira riqueza 
– a plenitude de uma vida Comigo. Os que estão juntando essa riqueza Me dão o que preciso para andar em um caminho 
individual com eles. Permaneça nesse caminho e você verá o que ainda não crê. Junte suas riquezas em Mim. 
 
20 de Julho de 2010 – Isso é mansidão 
 Essas tribulações temporárias não são nada em comparação com a glória a ser revelada. Você está livre dos testes que 
o inimigo lança contra você quando está livre no seu coração – pois o coração é o campo de batalha pelo qual lutamos, e essa 
é a fonte de onde tudo vem. O coração e o espírito estão muito próximos, e é nesse lugar que Minha glória se manifesta em 
primeiro lugar no caminho do seu espírito, que é o Meu espírito [Minha nova natureza] em você, para o mundo. Você está 
livre, independente das tentações e testes. Confie na Minha liberdade, que é a sua liberdade, pois você está Comigo. 
 Essas tribulações são, na realidade, dores de parto, não se esqueça de vê-las dessa forma. Embriague-se da Minha 
verdade, como Paulo disse, e você verá a sua liberdade, pois ela está presente. A Minha liberdade, que é a sua liberdade, é 
muito mais real do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ela é muito mais real do que algo que você possa ver com 
seus olhos. 
 Você precisa aprender a ver como um homem precisa aprender o que os detalhes significam em um quadro – as 
partes de um todo. Um empresário precisa aprender a enxergar certas oportunidades [negociações] com seus detalhes, e você 
precisa aprender a enxergar a Minha verdade além das circunstâncias. Eu sou as suas circunstâncias, pois você está sentado 
Comigo. 
 Eu sou a sua esperança. Sou seu amor – o amor da sua vida, pois sou a sua vida. Você está sentado Comigo e Eu sou 
tudo o que você precisa. Suas necessidades estão supridas, portanto, não se preocupe com elas. Não se preocupe com nada 
além das suas instruções, pois elas são vida e riqueza para você. Isso é o que elas significam na sua situação e isso é o que elas 
significam na sua vida. Deixe que elas tenham esse significado. Regozije-se! 
 Eu sou tudo o que você precisa e você Me encontrará na Minha Palavra, que nesse caso são as Minhas instruções para 
você. As necessidades temporárias são apenas detalhes do grande quadro. Não tenha medo. Eu darei um jeito para você. Eu 
sou sua força. Eu sou seu poder, então relaxe nas Minhas instruções e não faça nem mais, nem menos. Isso é mansidão. 
 
1° de Agosto de 2010 – Fique nesse caminho e você não será desviado 
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 Quando entrei no Espírito, eu estava falando o que está no coração Dele – a razão pela qual muitos falharão será porque têm 
falta daquele ingrediente [o amor de Deus]; portanto, eles se distrairão com muitas coisas. Mas se você continuar nesse 
caminho na medida que ele é revelado a você, você não será desviado, nem falhará, mas antes, terminará tudo que Eu lhe der 
para fazer. Então, regozije-se e seja muito alegre, sabendo que o Meu amor e essa chave cuidarão de muitos problemas que 
você muitas vezes nem sabe que tem até serem apagados. Seja forte e continue no Meu Espírito para que Eu possa continuar 
pondo as chaves certas nas suas mãos, no momento certo. 
 
8 de Agosto de 2010 – Tenho prazer nos que se levantam continuamente 
 Tenho prazer no Meu povo, nos que estão no leite, nos que estão no alimento sólido e nos que se levantam 
continuamente, prostrando-se na Minha Presença, dizendo “Perdoe-me”. E Eu os perdôo. 
 Tenho prazer nos Meus filhos que estão se esforçando para confiar em Mim, embora não entendam o que está 
acontecendo com eles. Mas digo através do Meu Espírito: Se você entrar nesse caminho, você se tornará o que Eu disse que 
você é e esse é o caminho que você começa e anda em tudo o que já lhe dei. 
 
Na medida em que você cresce, você entende mais 
 Com seu crescimento, você entenderá mais, pois as coisas não serão um mistério para você. Quanto mais longe você 
chegar no caminho, mais conhecimento espiritual você atingirá – ou seja, você entenderá as coisas como Eu as entendo. E 
muitas coisas que você não entende agora, você entenderá mais tarde. Mas naquele momento, você verá que Eu sou 
absolutamente justo e entenderá por que não pude mover em determinadas circunstâncias. 
 
15 de Agosto de 2010 – Oração: Ouça creia e aja 
 Nota do editor: A seguinte profecia foi falada antes de uma oração para desastres naturais 
 É fácil operar e declarar algo depois que está feito, mas ouvir e crer e agir antes de estar feito só acontece com a 
obediência de se fazer isso diversas vezes. Estou aproximando vocês de Mim hoje. 
 
Você crê – Entregue-se a Mim 
 Quando Ele for liberado para operar no dom da fé, usando você, você verá coisas grandiosas sendo feitas que 
poderão prevenir muitas coisas. Você crê – então entregue-se a Mim. Entregue-se e seja usado nessas áreas. 
 
Tenho prazer quando tudo o que provi é recebido 
 É meu prazer quando a plenitude vem e você recebe tudo o que provi para você. Tenho grande prazer nisso – em ver 
todas as fortalezas derrubadas e a Minha graça operando em níveis de muita alegria e prazer que vêm de Mim. 
 
Na igreja primitiva, fiz as taças transbordarem 
 Na igreja primitiva, muitos tiveram suas taças transbordando. Eles viam e ouviam; muitos viram pessoas sendo 
curadas, diabos se manifestando, pessoas salvas. Eles foram embora com suas taças transbordando. 


