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DAVE ROBERSON 
 

Dezembro – 2010 
Querido Amigo, 
 

Esse ano me trouxe muitas revelações. Toda vez que descobri algo sobre o amor de Deus, novas portas foram abertas 
para que eu descobrisse ainda mais. É por isso que estou muito animado para os dias que virão e desejo a você um Feliz Natal 
e Feliz Ano Novo! 

 
Quando olho para o meu passado, agradeço a Deus pelo dom da oração em línguas que é um dom de revelação – 

através dele, não apenas oramos os mistérios de Deus, mas também passamos a entendê-los; como a revelação que o Apóstolo 
João nos deixou quando disse, Deus É amor (1 João 4:16). 

 
Veja, de todas as coisas que experimentei o amor é certamente a mais poderosa; é um atributo que transforma nossas 

vidas. Deus não tem amor, “Ele é amor”. E qual seria a razão de ser amor se não houvesse a quem amar? 
 
É aí que nós entramos. Deus veio da eternidade, e caminha em direção à eternidade. Em algum momento nesse 

ínterim, Ele parou e nos criou, pois o amor não pode existir sozinho. Para sobreviver, o amor precisa não só receber, mas 
também dar, e é a nova natureza que recebemos quando nascemos de novo que nos capacita totalmente a termos comunhão 
com Deus em um nível de amor que dá e recebe. 

  
Quando você levanta suas mãos e adora a Deus, seu coração O toca. E da mesma forma que um bebê recém-nascido 

toca o coração de sua mãe quando ela o segura pela primeira vez – o coração dela derrete totalmente ao se entregar a um amor 
que apenas ela pode entender –, quando você adora a Deus, pode ter certeza, VOCÊ O TOCA. 

 
Às vezes tento imaginar o amor que estava presente no Jardim do Éden antes da queda do homem – um jardim cheio 

de vegetação com vida; uma presença incrível e pacífica onde o Próprio Deus andava na brisa do dia. Com frequência imagino 
que tipo de amor podia ser tão poderoso e presente, que mesmo após Adão e Eva se renderem à natureza de pecado, ainda 
pôde ser derramado no nosso mundo – um tipo de amor que ainda afeta as pessoas. 

 
 Pense um pouco nisso. Sobre o que a maioria das músicas fala? Elas não falam de amor? Na minha época, os artistas 

famosos eram Elvis Presley, Everly Brothers e os Beatles. E a maioria de suas músicas falava de amor. Até mesmo as pessoas 
que dedicaram suas vidas às riquezas perderam fortunas, pois acreditavam que alguém as amava. E aqueles que têm uma 
natureza de pecado, que ainda não nasceram de novo, ainda estão buscando por “algo”. Eles vivem insatisfeitos, sozinhos, e 
querem dividir a vida com alguém. 

 
Não podemos deixar de imaginar, Como era o amor no Jardim antes da queda do homem? Bem, graças a Deus pelo Natal. 

Embora o mundo tenha adicionado muitas histórias infantis – como o Papai Noel, as renas, a oficina no Pólo Norte, os elfos, 
etc – a imagem da manjedoura ainda sobrevive. E de certa forma, graças à mídia, o Natal ainda é reconhecido pelo mundo 
todo como o dia em que Jesus nasceu, o Salvador do mundo. 

 
 Desde que nasci de novo, sei que existe uma presença desse amor que reside no interior do meu espírito; e quando me 

entrego a ele, cresço. Não consigo deixar de agradecer a Deus. 
 
Naquela manjedoura estava o bebê Jesus, com talvez 4 ou 5 quilos de puro amor. No entanto, por ser Deus, foi Ele 

quem criou tudo. 
  Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.  
  Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:3,4 
 
Estou determinado a descobrir mais sobre o amor de Deus, principalmente nesse mundo sofredor que precisa Dele, 

pois como João disse, ao descrever sua visão, E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira 
terra passaram, e o mar já não existe. (Apocalipse 21:1) 

 
Nessa época de festas, vamos fazer algo bom para as pessoas. Acima de tudo, perdôe todos que lhe causaram dor e 

compartilhe com eles o mesmo dom de misericórdia e perdão que Jesus compartilhou conosco. (A Internet é uma ótima 
ferramenta para encontrar parentes distantes e se comunicar com eles.) Ajude os necessitados quando puder e ame sua família, 
não apenas com presentes, mas mostrando que você realmente se importa. 

Feliz Natal e seja muito abençoado, como sempre.  
Seu amigo e colaborador, Dave Roberson 



 
* AVISOS * 

 

PROGRAMA ANDANDO NO ESPÍRITO – TV: O Pr. Dave possui um programa de TV com seus ensinamentos em 
diversos canais e cidades do Brasil, veja abaixo as emissoras, dias e horários. 
 
TV Rede Super é um canal cristão, disponível em quase todo o país. Em algumas cidades o sinal é aberto, em outras 
somente a cabo. Para saber em que canal está disponível em sua região, acesse nosso site. 
Domingos às 8h30 
 
TV Aberta SP é um canal comunitário disponível somente na Cidade de São Paulo.  
Terça-feira às 8h00 - Net Canal 9 - TVA Canal 72/99 - TVA Digital – 186 
 
TV Guarulhos é um canal comunitário disponível somente na Cidade de Guarulhos. 
Domingos às 14h - Reprise Seg. às 17h - Canal 20 (BigTV) 
 
TV Osasco é um canal comunitário disponível somente na Cidade de Osasco, SP.  
Sábado às 14h - Reprise Quarta às 19h30 - Canal 22 da NET 
 
TV Santos é um canal comunitário disponível somente na Cidade de Santos, SP.  
Domingo às 15h - Reprise Quarta às 15h - Canal 11 da NET 
 
A TV Mix é um canal comunitário disponível em diversas cidades do Interior de São Paulo, veja abaixo o canal 
correspondente a cada cidade. Domingo às 9h 
Águas de São Pedro 34, Americana 15, Araras 74/167, Artur Nogueira 74/167, Cordeirópolis 15, Descalvado 58, Engenheiro 
Coelho 15, Iracemápolis 15, Leme 42/06, Limeira 15/74/167, Mogi Guaçú 74/167, Mogi Mirim74/167, Piracicaba 34, 
Pirassununga 58/53, Porto Ferreira 53, Rio Claro 74/167, Santa Bárbara do Oeste 15, Santa Cruz das Palmeiras 53, Santa 
Cruz da Conceição 58, Santa Rita do Passa Quatro 53, São Pedro 34, Tambaú 53.  
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3° Conferência de Pastores e Líderes 2011 
 

O MinAMD organizará a próxima Conferência para pastores e líderes em Abril de 2011. Poderão participar somente 2 
representantes por ministério, sendo este pastor ou líder do determinado ministério. A conferência acontecerá provavelmente 
entre os dias 21 a 24 de Abril de 2011. Iniciaremos as inscrições em Fevereiro, e para se inscrever, necessitaremos das 
seguintes informações: nome completo, nome do Ministério, endereço e telefone da sua Igreja, endereço e telefone pessoal, 
sua função no ministério. 
Disponibilizaremos mais informações a respeito em Fevereiro, em nosso site. 
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