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Querido Amigo, 
 
Temos muita coisa pela frente neste ano! Estou incluindo algumas profecias de novembro e dezembro que 
finalizam o ano de 2005, e também, profecias recebidas nos cultos do fim de semana do Ano Novo. 
 
Durante o culto de 1° de Janeiro em nossa igreja, o Senhor disse, “Se Eu for levantado – SE EU FOR 
LEVANTADO – Eu farei tudo por você”. 
 
Pensei que Ele fosse dizer o que Jesus disse em João 12:32: E eu, quando for levantado da terra, Eu 
atrairei todos a mim mesmo. É claro que esta declaração é verdade, mas, Deus trouxe isto em um nível 
pessoal e disse, “Se Eu for levantado, Eu farei todas as coisas para VOCÊ”. 
 
Quem tem o poder de parar Deus quando você exalta Jesus nas alturas, num lugar no Pai que Jesus sustenta 
para você com o Seu próprio sangue? E se você está exaltando Jesus naquele lugar nas alturas, como é 
possível você NÃO receber a sua resposta? 
 
Esta é a pergunta que Paulo faz em Romanos 8:32: 
 
 Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não 
nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 
 
Baseado no fato de que Deus não poupou Seu Filho Jesus, Paulo quer saber por que Deus não irá também 
livremente nos dar todas as coisas. Em outras palavras, Deus não está lhe perguntando para vir com razões do 
porquê Ele DEVERIA lhe dar todas as coisas; Ele simplesmente quer que você tenha uma razão do porquê 
Ele NÃO lhe daria!  
 
Mesmo que você contratasse mil advogados por mil anos, eles ainda assim não poderiam apontar uma única 
razão que Deus tivesse para não lhe dar todas as coisas. Você pode até achar muitas razões, mas você não 
pode apresentar uma razão para convencer Deus que Ele não deve livremente fazer tudo por você – tudo o 
que Ele disse que faria. 
Poucas pessoas exaltaram a Deus nas alturas por duzentas ou trezentas horas. Pouquíssimas ficaram adorando 
e exaltando a Deus por um problema até que o diabo ficasse cansado de ouvi-las. Se alguém não fez isso – se 
esse alguém não adorou a Deus, não se recusou a desistir – essa pessoa desistiu muito rápido. 
 
O que você acha que libertaria a vida de uma pessoa se ela chegasse em casa à noite e usasse as mesmas 
horas que normalmente usaria assistindo à TV para adorar a Deus nas alturas sobre algo que Deus disse que 
fez for ela? Vou lhe dizer o que aconteceria: Esta pessoa seria a primeira a acreditar no que Deus disse! 
 
Veja o que Paulo disse em Efésios 5:19-20: 
 
  Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
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Então, para quem você está ministrando quando obedece a estes versículos? A um alienígena? Não. Você 
está ministrando ao seu animal de estimação? Não. A quem você está ministrando? Você está ministrando A 
VOCÊ MESMO em salmos, hinos e cânticos espirituais ao cantar e melodiar em seu coração. 
 
Preciso entender isso direito, você pode dizer, Eu pensei que estava adorando a Deus. 
 
Bem, você está, mas você também está ministrando a você mesmo. Por quê? Porque você é o que acabará 
crendo! 
 
Você sabe como funciona a sua alma? A sua alma transforma você àquilo que você a submeter. É por isso 
que uma criança não precisa dizer, “A minha confissão é que irei aprender a língua do país para onde a minha 
família missionária está se mudando”. Esta criança não precisa dizer tais palavras porque sua alma está 
sujeita ao idioma e não vai demorar muito para assimilá-lo. 
 
Do mesmo modo, você não pode andar para lá e para cá dizendo que você está curado, por mil vezes numa 
noite, sem chegar ao lugar em que você crê. No momento em que você crê, sua esperança se encherá com a 
substância da fé e o seu milagre se realizará. Esta é a mensagem de Hebreus 11:1: A fé é a esperança das 
coisas que você está esperando, é toda evidência que você precisa de algo que você não vê! 
 
O que você acha que aconteceria se você pegasse algumas horas para exaltar a Deus – O Soberano, O 
Onipotente – nas alturas, naquele lugar onde Ele proveu o seu milagre? Acho que você começaria a crer no 
que Ele disse sobre a sua vida e circunstâncias, porque você passaria a vê-Lo e conhecê-Lo como tudo o que 
Ele disse que Ele é. Você ficaria pleno de Sua Presença até começar a crer que todas as coisas são possíveis 
com Deus. Você começaria a ver respostas de suas orações sendo manifestadas como nunca!  
 
Que ótimo jeito de se começar o ano! Colocando-se num lugar pra receber de Deus e ser transformado em 
Sua imagem – deixando sua esperança produzir o tipo de fé que vê resultado! 
 
Eu esperei para mandar esta carta até os primeiros cultos do ano na esperança que o Senhor falaria conosco 
em profecia. E Ele falou. Estas palavras estão incluídas com as profecias do final do ano. Algumas destas 
profecias falam sobre este próximo ano.  
 
Uma palavra se sobressaiu porque veio durante uma linha de oração, contendo uma instrução que chamou a 
atenção de todos. Ele disse: 
 
Os meus filhos precisam aprender a não serem passivos, pois Eu lhes dei a vitória antes que a vejam. Por 
isso, sejam ousados! Não deixem o diabo levar vantagem. Não sejam passivos. Levantem-se; usem as 
Minhas palavras e sejam ousados! Pois Eu estou com vocês, diz o Senhor. 
 
Este não é um ano para ser passivo, mas para agir na Palavra de Deus e ficar firme naquilo que vier contra 
você! Eu o encorajo a entrar em comunhão com Deus, como algo prioritário. Ao passar tempo meditando na 
Palavra, assimilando-a e adorando a Deus, você estará aumentando sua força e confiança. Em acréscimo, orar 
em línguas e jejuar fortalecerão seu íntimo e farão mais por você do que você pode imaginar. 
 
Deus nos diz, “Usem as Minhas palavras e sejam ousados contra o inimigo e as circunstâncias que ele lança 
contra vocês!”. Confesse a Palavra e as verdades que Deus lhe deu. É tempo de trocar uma mente passiva por 
uma positiva, pois o Senhor está com você! É um tempo de ...prosperidade e saúde, assim como é 
próspera a tua alma (3 João 1:2). 

Seu amigo e colaborador 
DAVE ROBERSON 
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Profecias no “Prayer Center” 

Meados de Novembro 2005 a 1 de Janeiro/2006 
 

 
Eu não disse que certas coisas serão entendidas porque algumas ainda não foram entendidas e agora estão 
sendo iluminadas pelo Espírito Santo? Então fique firme e vá adiante, pois Eu tenho muitas coisas para lhe 
ensinar e muitas para estabelecer. Este é um ótimo momento, no qual Eu tenho muito prazer, pois a colheita é 
produtiva e poucos são os obreiros. 
 

**************** 
Tome posse do que é por direito seu. Levante-se, pois o que Eu lhe dei – Minha justiça e Minha liberdade – 
você pode dar a outros. Então levante-se e tome posse de sua liberdade para que Eu possa usar-lhe a fim de 
que outros sejam libertos. 
 

**************** 
Para você que acolhe o que ouviu, este próximo ano será um momento de comunhão Comigo como nunca 
você experimentou. Muitos de vocês têm se entregado o suficiente a Mim, aproximando-se de Mim para que 
Eu possa colocá-los no que está por vir. Saiba disto – haverá momentos de adoração. Haverá momentos em 
que não poderemos parar o que está acontecendo, isso durará noites e noites. 
 
Portanto, fortaleça-se. Venha conhecer-Me no Espírito como a sua força, pois a alegria que Eu tenho para 
você é a sua força. Você verá que poderá chamar esses momentos de “momentos sobrenaturais que estendem 
ao sobrenatural”. Eu estarei com você na colheita, diz o Senhor, pois Eu esperei bastante para que isso 
acontecesse. 
 

**************** 
Onde você tinha poucos, você terá muitos, pois haverá aqueles que estarão no leite e haverá os que podem 
alimentá-los com leite. Haverá aqueles que entregarão suas vidas – haverá classes para estes. 
 
Este é o dia da mídia, e muitos, muitos perceberão que o que Eu lhes falei é verdade, e então, eles se juntarão 
a vocês sem nunca vê-los e haverá muitos frutos. 
 

**************** 
Línguas – Ele está dizendo que quando se trata do mundo inteiro, mesmo aqueles que estão desinformados e 
não muito iluminados – (Eu não sei exatamente qual foi a palavra que Ele usou, mas desinformados é uma 
das formas de dizer isso; ou seja, essas pessoas não estão muito a par do que está acontecendo no Espírito) – 
eles também estão vendo que as coisas estão mudando. Todos sabem que algo está acontecendo. 
 
Ele me disse para contar-lhes que vocês ficarão muito felizes porque começaram a se preparar para este dia 
antes que houvesse sinais dele. Vocês derrotarão o inimigo e se colocarão no Espírito; portanto, ponha-se em 
mortificação e em uma guerra. Vocês já lutaram o que muitos já falharam. Então, agora, estamos nos 
aprontando para cruzar o rio Jordão e comer uvas gigantescas. Você precisará da ajuda de um amigo para 
levá-las para casa! 
 

**************** 
Línguas – Será que Ele será capaz de confiar em você como um mestre para centenas e centenas, talvez 
milhares, de pessoas? Você será capaz de ensiná-las e deixar que observem a sua vida por um microscópio? 
Você está chegando lá? 
 

**************** 
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Eu falarei com o Espírito e também falarei com a mente. Muitos de vocês passaram horas orando no 
Espírito Santo; mas depois vocês paravam por um tempo e voltavam em seguida. Saiba disto: Cada palavra 
que você falou foi recebida, e neste ano que está vindo, muitas das coisas que você ajustou – coisas que você 
tem esperado – vão acontecer. 
 
E saiba mais: Quanto mais tempo você passar no meu Espírito, mais do Meu plano para você será exposto. 
Um momento maravilhoso chegou, pois é agora que as pessoas se levantarão por perceberem que Jesus está 
conosco. 
 

**************** 
Haverá um momento em que muitos de vocês olharão para trás e perceberão que perderam tempo devido ao 
ponto de vista que lhes foi ensinado. No futuro, vocês olharão para trás e dirão, “Eu não entendia isso e não 
entendia aquilo, mas agora que entendo, sempre estarei atrás dos Seus passos, sempre O seguirei para onde 
Você me guiar”. 
 

**************** 
Muitos de vocês irão para onde Eu os enviar e lá Eu estabelecerei a Minha Palavra. Eu estabelecerei verdades 
fundamentais. Você ministrará para muitos e o Espírito Santo descerá. Mas acima de tudo, você os ensinará a 
entregarem-se ao Espírito Santo e até neles eu mudarei coisas e a verdade será conhecida. 
 
Essas flamas serão carregadas por todas as culturas em cada região de trevas, pois Eu os prepararei com o 
conhecimento de sua própria cultura e religião, mas com o Meu poder e as Minhas verdades. Portanto, vá em 
frente e ajude essas pessoas a se familiarizarem-se com o Mestre, pois isso é parte do Meu fundamento, diz o 
Senhor. 
 

**************** 
Volte ao primeiro amor, diz o Senhor. Será que você se afastou muito e Meus braços não podem alcançá-lo? 
Será que o seu silêncio ensurdeceu a Minha voz? Você acha que Eu não ouço cada batida do seu coração? 
 
Você jamais pode saciar o Meu amor por você. A Minha porta está totalmente aberta neste dia para receber 
sua comunhão mais uma vez. A Minha porta está aberta. Você virá? 
 

**************** 
Pois como Eu já estabeleci o fundamento, nenhum de vocês precisa cair das coisas básicas do fundamento. 
Mas saiba também que galhos diferentes estão se desenvolvendo a partir do fundamento naqueles que estão 
se entregando a Mim no dom de revelação e na adoração. Pois haverá um que explorará e edificará este galho 
que se conectará aos ensinamentos do fundamento, outros terão muito entendimento e sabedoria em outras 
áreas. Ainda outros irão adiante e terão um grande entendimento da existência dos ofícios e chamados. Todas 
estas coisas estão convergindo nestes últimos dias. 
 
Mas saiba disto: É Meu desejo que Minha glória cubra a terra como a água cobre o mar. Este é um momento 
de muitas salvações neste planeta em que você vive. Haverá um momento que você irá de cidade em cidade e 
muitos levarão com eles o que precisam para se estabelecerem no fundamento FORTE. O semeador superará 
o ceifeiro e, de cidade em cidade, o trabalho será mais curto na medida em que o reavivamento se intensifica.  
Portanto, seja forte e saiba que estas coisas foram designadas por muitos séculos, mas agora Eu sou capaz de 
operar algumas delas. 
 
Então seja forte e tenha ânimo, pois o momento que você tem esperado está por vir. 
 

**************** 
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Por causa da grande rede de comunicação, milhares podem ser ensinados de uma vez só – até milhões – 
sendo que antes, dias e séculos atrás, as pessoas só podiam ser ensinadas na distância que pudessem ouvir o 
que ensinava. Mas não agora, não agora – eu vi tudo muito rapidamente – pois milhões podem ser ensinados 
quando antes seriam apenas centenas ou milhares. 
 
Milhões serão preparados nos fundamentos e nos ensinamentos, e então, terão um fundamento sob eles, pois 
haverá aqueles que já passaram por este processo e poderão ministrar a eles. Eu Me estabelecerei com 
presença, diz o Senhor. Os sinais e maravilhas poderosos serão a evidência da verdade. Eles indicarão a 
verdade, não o erro, e milhões e milhões serão ensinados ao mesmo tempo. 
 
De fato você vive em um momento glorioso para a colheita e para o galardão. 
 

**************** 
Dave – Ele acabou de me dizer no Espírito: Uma onda está vindo e isso significa que é a graça Dele. E em 
algum momento durante a abundância de jejum neste ano, haverá uma onda de adoração que levará muito 
de você a coisas que você não fez por merecer. Deus é assim, simplesmente porque isto já está aqui, o preço 
já foi pago. 
 
Mas porque muitas coisas estarão em seu lugar, uma onda virá e fará de você um adorador. Será necessário 
superar a sua resistência, mas então, você não conseguirá deixar de levantar as mãos. Você desejará se 
reunir com as pessoas por horas para adorar a Deus até que a Glória cubra esta cidade com um raio 
gigantesco – a adoração que chama Tulsa para a salvação. Chaves, chaves, chaves. 
 
Quantos crêem que Ele vai provocar uma faísca? BUUM! Logo você verá por toda a parte tudo o que você 
precisa para permanecer forte. 
 

**************** 
Quando você entrar em seus dias de jejum e se separar para Mim, diz o Senhor, ouça! Porque o inimigo tem 
se fortificado para um ataque violento. Mas é por isso que Eu lhe dei toda instrução antes que o pior do 
ataque começasse. Você que têm jejuado constantemente vai perceber que embora muitas das coisas do 
inimigo já conseguiram desencorajá-lo, desta vez, não o deterão. 
 
Então seja forte no início dos seus jejuns para que você termine com força, pois de fato, se você superar esta 
parte, você estará pronto para a Minha onda de glória quando eu derramar Meu amor e Minha adoração sobre 
você. 
 
Comentários – Bem, eu não gosto da parte em que o diabo vai ficar pior, mas eu gosto da parte que Deus diz 
que não há nada que o inimigo possa fazer. Se você for forte no início dos seus dias de jejum, você verá que 
depois da força inicial que você precisa, será fácil. Você só precisará vigiar. Você será capaz. Ele quer que 
você esteja pronto para o que Ele vai fazer. Quantos sabem que Ele já nos avisou sobre esta parte do jejum? 
Agora que isto está mais próximo, mais detalhes estão vindo. 
 

**************** 
Comentários – Veja, há graça em mim para isso. As minhas instruções são com relação ao jejum em série, 
há uma razão para isso. Eu entendo. Mas eu sei que a graça está sobre mim para qualquer tipo de jejum. 
Você precisa ouvir as fitas sobre jejum, para que você entenda sobre os aspectos físicos do jejum, assim você 
não se machucará. Ouça-as novamente. Se você ficar fraco durante o jejum, ouça uma dessas fitas – isso o 
ajudará a continuar. 
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**************** 

 
2006 

 
Comentários – Este é o ano em que você abandonará a doença. Este é o ano em que você ficará saudável 
como nunca. Este é o ano em que você receberá a paz pela qual tem orado. Este é o ano em que você 
prosperará em sua fidelidade ao Reino de Deus. 
 
Aleluia! Este é o seu ano. Talvez não seja tão bom para o mundo, mas será para você! Vocês estão me 
ouvindo? 
 
Línguas – Ele estava falando sobre suavidade – os caminhos de paz e bondade Dele. Muitos de vocês Me 
conhecerão e saberão disso, pois verão que Eu sou manso, humilde, MUITO bom e cheio de paz. Não há 
medo em Meus caminhos, diz o Senhor. Os Meus caminhos são guiados pela paz. Para aquele que Me segue 
e anda nos caminhos que preparei, seus caminhos serão atados e dominados pela paz. A Minha paz 
significará cada vez mais para você com o passar dos anos. A Minha paz significará muito para você. Aliás, 
um dia você dirá que a Minha paz é a coisa MAIS poderosa na qual você já andou. 
 

**************** 
Haverá muita intercessão neste ano, pois Eu Me aperfeiçoarei naqueles que oram e se põem diante de Mim. 
Isto significa que muitas, muitas necessidades serão supridas, pois muitos que estão famintos não terão mais 
fome. Em verdade, Eu trarei o sobrenatural de tal maneira que terá como resultado o reavivamento. Não 
pense que Eu alimentei as multidões com os pães e peixes para Me vangloriar. Porque Eu sou o Cabeça da 
Igreja e tudo o que Eu fiz foi para suprir as necessidades dos que Eu amo. Portanto, regozije-se e saiba que 
não há nenhuma necessidade que deixará de ser suprida. Siga-Me, pois um ano de grande reavivamento está 
por vir, diz o Senhor. 
 

**************** 
Muitos de vocês marcarão contatos. Eles serão tão poderosos que você poderá rastreá-los até o ponto em que 
a sua bênção começou. Portanto, deixe-Me fazer a Minha obra no seu coração, pois se você deixar que Eu 
purifique seu coração, servindo-Me de coração, Eu poderei o abençoá-lo, diz o Senhor. 
 

**************** 
Línguas – A interpretação destas línguas é que sempre, na história, quando o ser humano entrou em crise, 
sempre durante esses momentos – de tribulações e guerras – o reavivamento estourou, porque as pessoas 
ficavam desesperadas com as suas necessidades. Ele também disse, “Este não é o melhor tipo de 
reavivamento”. O melhor tipo de reavivamento é aquele em que você se segura com força em Deus e Lhe dá 
o que Ele precisa para ter o reavivamento em qualquer lugar, a qualquer hora. 
 

**************** 
Pois se Eu for levantado, pois se Eu for levantado, pois se Eu for levantado, Eu farei tudo por você. 
 

**************** 
Meus filhos precisam aprender a não serem passivos, pois Eu lhes dei a vitória antes que a vejam. Por isso, 
sejam ousados! Não deixem o diabo levar vantagem. Não sejam passivos. Levantem-se; usem as Minhas 
palavras e sejam ousados! Pois estou com vocês, diz o Senhor. 
 
 
 
 


