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DAVE  ROBERSON 

Janeiro – 2005 
 

Querido Amigo, 
 
Estou esperançoso pelo ano de 2005, principalmente por causa da paz que Deus tem me dado. Esta é a 

mesma paz que Ele dá a todos os Seus filhos; no entanto, cada um de nós precisa aprender como andar nela.  
 
Descobri que esta paz é uma das maiores coisas que pode ser adicionada a sua fé. É um tipo de tranqüilidade 

dentro de você que pode suspender problemas e montanhas de circunstâncias a um lugar muito incomum - um lugar 
onde tudo está consumado e tudo está perdoado. 

 
Paulo falou sobre este lugar com grande finalidade quando disse em Hebreus 9:26: 
 ...agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo 

sacrifício de si mesmo, o pecado. 
 
Esta carta contém algumas profecias que foram dadas a nós no ano passado e no começo deste mês. Todas 

elas foram faladas através daquele lugar de paz e quietude. Acredito que elas lhe confortarão bastante. 
 
Em I Coríntios 14:3, Paulo disse, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e 

consolando. Deixe-me ajudá-lo a definir o tipo de profecias que Paulo estava falando aqui para que você possa ver a 
diferença entre profecias faladas individualmente e as faladas para toda a congregação, para a Igreja como um todo.  

 
Quando comecei a profetizar através daquele lugar de paz para nossa congregação, percebi que ocorreu uma 

grande mudança no Espírito. 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. 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. 
 
Em I Coríntios 14:3, Paulo disse 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 neste versículo 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. 
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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 
consolando os ouvintes. Ou então, Ele pode dar palavras proféticas para dar respostas a problemas futuros antes 
mesmo que aconteçam. 

 
Acredito que você será abençoado e edificado por estas profecias. Por favor, ore a respeito delas, em 

comunhão com o Pai à medida que você busca entender completamente o que Ele está falando e como cada 
mensagem se aplica a sua vida. 

 
Sempre seu amigo 

DAVE  ROBERSON 
 
 
 
 

Profecias recebidas no Centro de Oração da Família 
Tulsa - Oklahoma 

2004 
 
Porque algumas das coisas que falo se perderam por um tempo. As pessoas têm entendido e mudado coisas 

em suas gerações, mas Eu tenho coisas a dizer que estão escondidas por um tempo e que precisam vir nestes últimos 
dias. 

 
De fato, o fundamento foi estabelecido pelos prudentes construtores e agora vêm os que foram ensinados - 

os que andam no Meu Espírito, os que Me ouvem e entendem a Minha mente. Oh, os mestres estão vindo para 
estabelecer princípios, mistérios e moveres do poder do Meu Espírito.  

 
Então, à medida que estas coisas vêm e são realizadas, linha sobre linha, preceito sobre preceito, elas Me dão 

condição de operar na Igreja, como nunca desde os primeiros dias. Oh, um dia você olhará para cima e será a Minha 
volta. Mas, enquanto isso, saiba disto: Tenho ainda muito para ensiná-lo, coisas pertencentes a esta geração. 

 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo a Igreja. Porque tenho coisas a dizer sobre 

a herança dada a você. De fato, as janelas do Céu estão abertas e as ondas das Minhas bênçãos estão emanando deste 
fundamento. Então, ouça o que o Espírito diz, pois Eu tenho muito para liberar e, no entanto, muito para prender. 
Há muitas coisas das trevas que devem ser retiradas da Igreja e muitas coisas da luz que devem ser estabelecidas. 
Mais e mais vozes estão vindo representar-Me, então estou ganhando nestas coisas. 

 
Grandes dias de regozijo e vitória estão por vir. Em muitas instâncias, o mundo clamará, "Onde está a 

resposta?", pois não há esperança ao olharmos para as coisas que estão vindo sobre a terra. Mas, na sua hora, você 
brilhará como aqueles que estão vestidos com a armadura da luz e você terá o que deve ser falado para os que não 
têm esperança. Então, seja forte e saiba que você está no caminho que Eu estabeleci. 

 
***** 

Quanto mais você aprende sobre comunhão Comigo e sobre passar tempo em Minha presença, menos 
problemas você terá com emoções negativas e depressivas. Porque quando o Meu amor é desenvolvido em sua 
natureza, as emoções que costumavam ser suas inimigas se tornarão sujeitas a você, servindo-lhe. Elas lhe servirão 
bem, pois a Minha alegria é a sua força e eu tenho paz baseada na nova natureza e não deste mundo. Aquele que 
anda nestas coisas é forte e sua alegria e paz se tornam um lugar forte para pessoas que não têm respostas. 

 
Portanto, seja forte. Só porque turbulências e ansiedades cercam você e os corações estão errando, por causa 

das coisas vindas sobre este mundo, não significa que você não pode se assegurar em um lugar de paz em Mim, 
sendo cheio de alegria e força nas horas que estão por vir, diz o Senhor. 
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***** 

Aqueles que têm ouvidos para ouvir estão ouvindo muito do que o Espírito está dizendo - todas estas coisas 
e muito mais. Muitos estão recebendo instruções. Mas ouça o que o Espírito diz, pois nestes últimos dias haverá um 
grande mover. Muitos têm sentido este mover, mas não sabem como reagir. Será um grande mover de 
estabelecimento da verdade, um grande mover onde a doutrina estabelecida consertará a ruptura e abrirá caminhos 
que Eu designei para você andar. 

 
Pois nestes últimos dias quando um caminho se alarga, Meu caminho se estreita. Mas, os que ouvem e 

andam neste caminho se estabelecerão fortemente no meu fundamento, para que Eu possa completar a edificação 
nestes últimos dias - a construção de um santo templo, que é você - para que Eu possa voltar.  

 
Para os muitos que estão sentindo o Meu coração, venham, venham, porque a noiva diz venham. Muitos 

sentem Meu coração e muitos estão tentando preencher este lugar no natural. Mas como nunca, está havendo um 
derramamento do Espírito Santo. Caminhos da verdade e doutrinas estão sendo abertos em níveis inéditos. Mas 
ainda assim, há moveres em direção à carne, pois muitos ouvem o chamado, mas falham.  

 
Então, não acredite em tudo o que vê e em tudo o que ouve, mas procure pelos Meus moveres, pois Eu 

substanciarei e estabelecerei Minha Palavra. O que virá será uma marca dos chamados que você verá acontecer 
nestes últimos dias. O sobrenatural sobrevirá de maneiras inéditas; milagres criativos serão comuns. 

 
Com respeitos às pragas, às maldições do inimigo e às instituições, oh, haverá um grande mover do Meu 

Espírito nestas instituições. Pois haverá homens corajosos, ousados que não olharão para baixo ou para trás, para 
esquerda ou para a direita, ou se venderão para os enganos das riquezas. Eles terão suas faces, como Jesus disse, 
firmes - fortes, sem mudança. Eles terão suas faces à Jerusalém e àquilo que Eu tenho para eles. Então, seja forte e 
saiba que pessoas suficientes estão ouvindo sobre quem esta onda vai atingir, seguindo o que Eu planejei nestes 
últimos dias, diz o Senhor. 

 
 ***** 

 
Pois, muitos de vocês têm entregado deliberadamente o que atrapalha a minha chamada para você e estão se 

dedicando a um chamado mais próximo fazendo o que é necessário. Então, ouça o que o Espírito diz: Quanto mais 
próximo você andar Comigo, maiores serão os Meus benefícios diários sobre você. Suporte a perseguição e seja 
forte, pois esta é a hora pela qual a criação tem esperado. 

 
Eu não disse que muitos fortes, até mesmo os eleitos, estão sendo enganados? Mas, permaneça forte, pois o 

sobrenatural se tornará fenomenal. O número de salvação será inédito, devido aos presentes modos de comunicação. 
Você e a colheita estão se aproximando da grande hora. Então receba; receba o que eu tenho para você. 

 
 ***** 

 
Às vezes, quando a informação está sendo obtida e pessoas estão sendo transformadas por ela, a jornada 

parece longa. Mas, o que tem sido fiel no pouco será fiel no muito. 
 
Pois, quem é aquele que estabelece os tempos? Quem é aquele que mede o tempo de quando você precisava 

de um milagre e foi fiel no pouco, até o momento que Eu serei capaz de dar muito? Este tempo chegará cada vez 
mais rápido na medida que você anda Comigo e Me obedece. Pois, a jornada do leite para a carne não é determinada 
pelo tempo que você está salvo, mas pelo que você tem feito com a minha Palavra para mudar. 

 
Haverá um tempo - e este tempo está próximo - em que muitos atravessarão o Jordão e trarão uvas da terra 

prometida. Eles as segurarão em sua frente e dirão, "Eu disse a você que funcionava. Eu disse a você que 
funcionava!".  

 
Então não seja como os que ficam de lado, mas seja como os que são fiéis no pouco, pois eu estou prestes a 

derramar muito, diz o Senhor. Os fiéis serão aqueles que correm e experimentam da Minha glória e do Meu poder. A 
minha provisão será tão óbvia que dois homens serão necessários para carregar o fruto de volta da terra da 
abundância.  
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 ***** 

 
Você que tem ouvidos, tenha ouvidos para ouvir. Por muito tempo, o inimigo tem usado o que está em sua 

mente e tentado estabelecer como a verdade.  
 
Uma transição é feita quando você se move de coisas que acredita e não são verdade, para coisas que devem 

ser cridas, pois são a verdade. Mas o inimigo sempre fica nesta porta e usa tudo o que tem para lutar uma boa batalha 
contra você, para que você fique onde está e não entre no que Eu tenho para você. 

 
Então ouça o que o Espírito diz: O diabo tem juntado forças, pois sente que algo está prestes a acontecer. 

Ele tem monitorado a atividade de anjos. Ele tem monitorado ao que os santos estão se entregando e o que está 
sendo ensinado. Ele tem monitorado quem está ouvindo e quem está andando no que ele está lançando.  

 
Mas este é um tempo onde estou perto o suficiente de você e do que você tem sido ensinado. Meu maior 

desejo é estabelecer um fundamento forte no qual possa construir. Pois de fato, estou vindo para esta cidade. Preciso 
de um fundamento para conservar, para construir sobre ele. Assim, o que está sendo derramado não irá embora, pelo 
contrário, se espalhará como fogo de avivamento, de um lugar para o outro, até que outros reavivamentos se 
encontrem. Então, as chamas se unirão e queimarão, queimarão. De fato, terremotos em vários lugares, enchentes, 
guerras e rumores de guerras que têm acontecido - não são sinais do fim dos tempos? 

 
Então ouça isso: Meu fogo de reavivamento irá incendiar este lugar e outros, mas Eu estou encontrando o 

suficiente aqui. Estou encontrando o suficiente para estar perto, criando este grande fundamento. Muitos estão me 
obedecendo e passos estão sendo tomados para entrar em Minha presença, que serão anunciados no Céu. 

 
Mas oh, veja! Deus está prestes a Se derramar! Estas coisas têm aguardado desde o fundamento do mundo. 

Você que tem crido em bênçãos, você que crê ser capaz de financiar, apoiar e dar como nunca deu antes para estes 
Meus grandes moveres, saiba disso: Desde os dias de Noé, Eu disse que enquanto o mundo existisse haveria época 
de plantar e de colher, não é mesmo? Este é o padrão que sempre usei para suprir as necessidades do mundo - a 
saber, a colheita das Minhas safras e a vida que está na semente. Grandes enchentes acontecerão nos últimos dias, 
coisas que funcionaram antes não funcionarão tão bem, pois haverá escassez aqui e lá. Mas, olhe para o alto e se 
alegre, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça será atingido. Olhe para o alto e se alegre; a hora da Minha volta está 
se aproximando. A colheita preciosa do planeta está se aproximando e Eu estou pronto para usar a foice.  

 
Mas, oh, você não sabe que orou para que este dia acontecesse e ele ESTÁ acontecendo? Então, seja forte e 

saiba que estou perto o suficiente para ser tocado. Pegue Minha Palavra e fale-a contra as fortalezas da escassez. Ao 
declarar a abundância, você Me libera, pois a membrana entre Eu e você está se tornando muito fina. Eu terei 
condição de vir e inundar suas circunstâncias a partir do seu interior, porque estou muito perto.  

 
Então confesse sua vitória, destrua as fortalezas e alegre-se. Passe um tempo extra em adoração e louvor a 

Mim, porque estou próximo. Um derramamento está próximo, ele será seguido pelo Meu derramamento sobre 
muitos que têm preparado o caminho, deixando tudo pronto, usando toda a mídia para destruir toda fortaleza. 
Assim, Eu poderei estabelecer Meu fundamento. 

 
Regozije-se e anime-se, pois você que tem ouvidos para ouvir está indo para a terra da fartura. Preciso de 

você como um testemunho do que existe lá, então, seja forte. Traga isto para os que estão em cima do muro e diga, 
"Entre, pois Ele os ama!". 

 
***** 

 
Pois, o que Eu faço com a doutrina é com a finalidade de estabelecer o Meu fundamento, onde muitas coisas 

serão construídas. Mas ouça isso e entenda: Quando o sistema de raízes de qualquer grande árvore é formado, as 
raízes precisam ser tão profundas quanto o tamanho da árvore. Muitas das atividades da árvore acontecem no 
subsolo. 

 
Por esta razão, Eu tenho conectado a mídia com isso, porque é Meu desejo que o que Eu falo e o que Eu 

corrijo em um lugar seja anunciado e corrigido em todos os lugares. Você verá que eu uso tudo disponível para 
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atingir todas as partes das trevas, pois a verdade sempre prevalece. Nos últimos dias, haverá um grande avanço, 
como você nunca viu em sua geração. Então, regozije-se e alegre-se, sabendo que devido à ousadia do seu coração, 
você terá parte nisto. 

 
***** 

 
O espírito dos profetas é de fato sujeito aos profetas. Ouça o que o Espírito diz: Pois, o homem que 

profetiza, o faz para edificação, exortação e consolo. Os que Eu uso, profetizando para exortar a Igreja, o fazem a 
partir do fundamento da Palavra que Eu estabeleci dentro deles.  

 
Pois, há muito que Eu quero dizer para a Igreja como um todo, diz o Senhor, mas, não posso dizer. Como 

muitos de vocês entendem, por observar a maioria das formas de comunicação, Eu não tenho voz em muitos 
lugares. Mas se Eu tenho voz, imediatamente começo a levar os que ouvem ao Meu fundamento, para que seu 
alicerce seja forte nos dias que virão. No entanto, regozije-se e alegre-se, pois Eu encontro uma voz aqui, então, virei 
e falarei da Minha mente quando Eu quiser, diz o Senhor. 

 
***** 

 
Dave - Sobre a questão do jejum, a resposta é SIM. É Deus falando com você. É o desejo Dele que todos participem em jejum 

no primeiro trimestre deste ano.  
 
Ao pôr sua carne em posição para o que Eu tenho para você, de fato, seu espírito avançará com clareza. Eu 

tomarei conta da resistência da carne, e você compensará por ouvir Minha voz como nunca. Então, prepare-se para 
as instruções neste ano que se aproxima; prepare-se para mudanças. 

 
***** 

 
Em todos os momentos de seu andar Comigo, Eu o amei no início; Eu o amo agora; e o amarei amanhã. 

Você Me dá do seu melhor, Eu lhe darei do Meu. E ao começar a andar Comigo neste próximo ano, Eu terei 
condição de fazer coisas por você que não pude antes, em qualquer dia antes deste, isto por causa do que Eu tenho 
liberado para operar dentro da Igreja e dentro de sua vida. 

 
Mas, em maturidade, estão linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco lá. À 

medida que dons acontecem e Eu o equipo com poder; muitos de vocês receberão um andar Comigo no Espírito 
que não muitos conheceram até este momento: Tudo contribui para uma grande, grande colheita que Eu 
orquestrarei neste fim de tempo, saiba disto: Você tem orado e feito parte de um plano viável que eu tenho colocado 
em funcionamento, pois tenho procurado pelos que o descobrissem e andassem nele. 

 
Quando Eu disser o que direi neste próximo ano, serei capaz de colocar um fundamento pelo qual muitos se 

alegrarão rapidamente. Você está prestes a experimentar as uvas da terra que Eu falei para você conquistar. Muitos 
olharão e dirão, "Isto é bom”. E eles Me liberarão para fazer um trabalho rápido, e então mais rápido, cada vez mais 
rápido. 

 
Por isso, seja forte. Você é uma fonte que Eu estou abrindo. Você é uma colheita que estou pronto para 

colher. Seja forte e saiba que o que pedi para você fazer, você é mais do que capaz para fazer porque é forte e maior 
em poder que aquele contra você. Portanto, regozije-se e adore bastante, para que Eu possa lidar com emoções que 
ficaram para traz. A Minha alegria é a sua força. Então conquistem, sabendo que vocês têm as armas para tal, 
queridos filhinhos.  

 
 

2005 
 

[Nota: A próxima profecia foi dada durante a ministração para pessoas que tinham dores no corpo e também 
para os que passaram por emoções negativas durante a época das festas, quando as emoções ficam mais abaladas.] 

 
Se os Meus filhos pudessem ao menos crer, pois a cura é provida a eles.  



 

Ministério Ana Maria Dias * www.minamd.org.br * 11 4191 6425 

6
 
Apenas creia, pois Eu movo através da Minha graça e trago esta cura para você. Você não pode fazer isto 

sozinho; Eu fiz por você. Portanto, entenda isso ao Me conhecer pelo que Sou: Quando Eu manifesto Meu amor a 
você, a sua cura é uma demonstração deste amor. Nesta manifestação deste amor, você entenderá porque Eu fiz isto 
por você. E entenderá que este lugar de cura não pode ser mais realizado do que já foi.  

 
Portanto, ouça o que o Espírito diz: Mesmo neste dia e neste ano, muitos de vocês seguirão em frente no 

Meu espírito mais do que nunca e a cura será uma das portas que se abrirá. Porque de fato, você não só entenderá a 
Minha graça com maior plenitude, mas você começará a andar em um lugar onde Eu já fiz estas coisas por você. 

 
***** 

 
Pois, muitos de vocês chorarão de alegria ao ver o que Eu preparei, muitos se regozijarão. Você gritará com 

o seu coração, pois verá muitas das coisas que Eu prometi em seu coração com respeito ao seu chamado pessoal. 
Muitos receberão a preparação que têm procurado na presença das coisas que virão. 

 
Eu tenho muito para você fazer nos lugares que o enviarei. Mas por enquanto, você não está preparado para 

ministrar todas as coisas que eu lhe dei, pois Eu ainda não trouxe o Corpo para o lugar onde ele está pronto para 
receber. Mas este é um ano de derramamento e preparação. Muitos de vocês que se adiantaram ficarão muito alegres 
e gritarão com grande regozijo, quando carregarem Minhas verdades fundamentais a lugares incomuns. Você ficará 
em Minha presença, declarará o Meu Evangelho e muitos serão salvos, muitos serão estabelecidos, pois nada será 
capaz de lhe mover de sua posição.  

 
Portanto, o que você começar, você também terminará. Então, se alegre em tempos como este, pois muitas 

de suas orações serão respondidas na preparação que você está prestes a receber. 
 

***** 
 
Dave - Jeremias 29:11 diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 

pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é a mensagem do Pai para VOCÊ, 
pois Ele tem um plano de paz e esperança para você neste novo ano. Eu oro para que você O busque diligentemente 
nestes próximos dias, permitindo que Ele o prepare totalmente para a sua função em Seus propósitos. Vamos crer 
juntos para que o poder de Deus seja manifesto em uma medida maior neste ano, tanto em sua vida como nas vidas 
dos que você tem tocado com o amor de Deus! 

 
 
 
 
 
 


