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Querido Amigo,
Agradeço a Deus por Sua graça na entrada deste ano de 2009. Em meio a notícias de recesso, desemprego e
problemas no governo, a boa notícia é que existe uma graça capaz de nos sustentar não importa o que aconteça! A plenitude
desta graça diz, “Temos uma fonte que não é deste mundo e não é controlada pelos sistemas deste mundo”.
O problema com a religião é que ela não entende o coração de Deus. Quando Jesus nos ensinou sobre a provisão das
nossas necessidades, Ele ensinou da perspectiva de que somos Sua família. Ele não apresentou seus ensinos com base em
mandamentos carnais das leis e tradições de homens, pelo contrário, Ele se baseou na liberdade de uma natureza que receberia
por nascer de novo na família de Deus e que nos tornaria cidadãos do Reino do Céu.
Você precisa entender que o cristianismo não é uma religião – é uma família. É por isso que Paulo disse em Efésios
3:14,15:
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como
sobre a terra.
Você pode imaginar o quanto Jesus queria que entendêssemos estes princípios básicos com relação à confiança e
provisão, a ponto de dizer o seguinte em Seu ensino:
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as
alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? (Mateus 6:26)
Olhe o que Ele disse sobre preocupação e ansiedade no versículo 27: E qual de vós poderá, com todos os seus
cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Em outras palavras, seria tão fútil se preocupar com a provisão entre você e o seu Pai, como seria inútil tentar fazer
com que você crescesse uns centímetros por se preocupar. A razão pela qual Jesus explicou tudo isto com princípios tão
simples foi porque Ele queria que você entendesse como se aproximar Dele com base na graça que tornou você Sua família. E
esta graça não está baseada nas suas obras.
Assim como precisamos nascer para entrarmos na família da humanidade, precisamos nascer de novo para nos
tornarmos parte da família de Deus. É por isso que Jesus disse: você precisa nascer de novo (João 3:7).
Você consegue imaginar o quanto Jesus amou você, fazendo de tudo para ajudá-lo a entender o que Ele fez por você?
A mente Dele era tão incrível que muitas vezes Ele foi confundido com os intelectuais mais brilhantes da época, no entanto,
quando nos ensinou, usou parábolas que transcenderam todas as barreiras culturais. Ele utilizou exemplo do dia-a-dia, como
as aves do céu, os lírios do campo e coisas com as quais nos identificamos para explicar verdades espirituais.
Preste atenção nas seguintes escrituras. Elas podem mudar a sua vida.
E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não
trabalham nem fiam;
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá
muito mais a vós, homens de pouca fé? (Mateus 6:28-30)
Jesus freqüentemente usou ilustrações em Seus ensinos para nos ajudar a entender coisas que não podíamos entender,
comparando-as com coisas que conhecemos, como quando comparou Salomão e toda a sua glória a um lírio. Nesta ilustração,
a Rainha de Sabá teve um encontro direto com o Rei Salomão (1 Reis). Ela ficou tão maravilhada e sem palavras que perdeu o
fôlego. Seria como ir até a borda do Grand Canyon pela primeira vez e perder o fôlego por sua beleza e grandeza.
Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara,
E a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus
copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. (1 Reis 10:4,5)
E é desta glória que Jesus estava falando quando comparou Salomão e toda a sua glória aos lírios do campo. Jesus, ao
ensinar o povo, enfatizou o quão temporários são os lírios do campo. Um dia eles estão decorando o campo com uma beleza
que excede a glória de Salomão e no outro, estão em um forno, assando no pão de uma mulher.
Como Jesus pegaria algo tão perecível e temporário como uma flor, vestindo-a elaboradamente e não tomaria conta
de Sua própria família? A resposta é que Ele sempre cuidará da Sua família, que estará com Ele por toda a eternidade, muito
mais do que os temporários lírios do campo.
A mesma graça que levou nossos pecados é a graça que nos dá a provisão. O cristianismo não é uma religião, é uma
família. Não importa o que façamos nesta vida, todos somos chamados para ajudar na colheita das almas porque somos
membros nascidos de novo da família de Deus.
Então, quando eu me aproximo de Deus, principalmente por provisão, faço isso com base na graça que me tornou
Seu filho e não com uma lista de quanto dei, de quanto jejuei ou fui fiel. Não há razão em tentar compensar pela carne quando
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ela lança dúvidas em nossa fé, procurando persuadir Deus com uma lista das nossas obras, dando a Ele razões pelas quais Ele
deve nos dar provisão em momentos de falta, em vez de nos basearmos na graça que nos tornou Seus filhos!
Sempre se lembre disso: Existe uma graça tão poderosa entre o Pai e Sua família que Ele literalmente não pode nos
amar mais do que já nos ama. Deus é amor. Ele não tem amor – Ele é amor. Deus não tem provisão – Ele é provisão.
O amor de Deus por nós foi totalizado na Cruz: Ele deu tudo o que tinha. Ele não pode nos amar mais. No entanto,
podemos parar e descobrir como receber mais do amor com o qual Ele sempre nos amou.
Aproxime-se do Pai com base na graça imerecida e incomprável que nos fez Seu filho, não com uma lista de razões
para Ele fazer algo por você, mas com um coração que crê que Ele já fez. Diga-Lhe:
Pai, eu sei que você me ama e eu amo Você. Você me ama tanto que enviou Jesus. E, Jesus, Você me ama tanto que morreu por mim.
Você é a minha provisão. Sei que antes mesmo de terminar de orar, Você já está enviando a resposta.
Você encontrará muita liberdade ao se aproximar de Deus como o Cabeça da sua família em vez de um líder de uma
religião. Todos temos responsabilidades a cumprir nesta família, mas não precisamos ter medo do que o mundo teme;
podemos descansar na Sua graça e amor.
Seu amigo e colaborador
DAVE ROBERSON
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma
16 de Novembro de 2008 – O que Eu lhe prometi está vindo
Grandes mudanças sempre acontecem e quando estou pronto para fazer algo, farei com que um povo cresça em Mim
e o resultado será as instruções que já dei.
Comentários – Eu poderia parar aqui e dizer que sabemos exatamente por que Ele me tirou da estrada para ficar aqui. Então, o que Ele
está dizendo nesta última parte é que quando nos aproximarmos deste tipo de grande mudança:
Muitos de vocês verão o seu dom aparecer pela Minha graça para preencher aqueles lugares que serão feitos por um
derramamento do Meu Espírito.
Haverá alguns entre vocês que literalmente serão incendiados pela oração. Você ouviu sobre muitos dos Meus
guerreiros no passado que mudaram coisas através da oração. Muitos deles entravam em uma forma de intercessão e ficavam
firmes até Eu poder realizar o que eles estavam orando. Então, alguns de vocês se separarão e se entregarão a muita oração e
não desistirão até ver a mudança, e tudo vai crescer.
Então, em breve, você terá algumas uvas da Terra Prometida e saberá que o que Eu prometi está vindo – está vindo,
diz o Senhor.
23 de Novembro de 2008 – Posso mudar as finanças
Comentários – O dom da fé está aqui. O dom do discernimento está aqui. Algumas das coisas que vocês estão fazendo vão mudar, pois ele
[diabo] foi discernido e tem que sair.
Falo com empregos e negócios que estão desenvolvendo, não irão mais na direção negativa, mas positiva. Posso
mudar as finanças ao mudar o escopo de tudo ao seu redor no mundo que você mantém.
30 de Novembro de 2008 – O amor e o perdão de Deus
(A seguinte profecia foi precedida por um ensino sobre o amor e perdão de Deus e o poder que eles têm por nós no espírito).
A razão porque digo isto, diz o Senhor, é porque é fácil pular estas coisas [perdão e amor] e tentar operar em todo o
resto que tenho. Mas estas coisas não podem ser deixadas de lado. Você precisa passar por elas e experimentar a mudança que
Eu tenho para você, pois o Meu desejo é que você tenha uma vida longa e ministre o Evangelho.
Lide com a sua carne
Existe algo difícil demais para Mim? [Jeremias 32:17] Quando você derruba aquelas coisas [da carne] entre Eu e você,
o Céu é liberado para se mover por você.
Não há nada que Eu não possa fazer. Posso prosperar você e fazer com que toda graça abunde em você. [2 Coríntios
9:8] Eu não só posso lhe dar empregos, posso lhe dar negócios [que dão empregos]. Não há nada difícil para Mim, mas o
caminho no qual Eu entro – este você precisa manter.
Não permita que nada fique entre Eu e você. Este é o Meu desejo: fluir com você no natural que Eu lhe dei sem que
haja nada da carne entre Nós. Então, na medida em que Eu lhe dou a Minha graça, lide com a sua carne.
14 de Dezembro de 2008 – Eu sou a unção
Quando a concordância vem e o Meu poder é liberado, isto acontece para que as coisas sejam realizadas. Então,
entregue-se a Mim e deixe-Me entrar onde o problema está porque Eu sou a Unção, diz o Senhor. Eu sou a Unção e o
Espírito Santo está aqui para administrá-la.
Existe algo difícil demais para Mim? Quando você vai embora, vá embora se regozijando como se já estivesse feito.
Pense – existe algo muito difícil para Mim? Nada é impossível para aquele que crê. [Marcos 9:23]
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Comentários – Ele está mais interessado na sua vida pessoal e no que você está fazendo para Ele do que na maioria das coisas para as
quais você ora. No entanto, Ele ama você.
Você não entende? Ele é o seu Pai.
17 de Dezembro de 2008 – Esta é a Minha comunhão com você
Você precisa se lembrar, Eu venho da eternidade. Nada é muito longo ou curto para Mim. A vida de cada um de
vocês é um mundo inteiro e uma eternidade para Mim, pois Eu venho de um lugar e estou em um lugar onde não há tempo.
Então, por que a sua vida não seria um mundo inteiro para Mim? E você acha que Eu não quero andar neste mundo que você
tem para Mim? Eu quero, pois me importo com você mais do que você imagina.
Se você treinar e começar a abrir o seu coração para andar Comigo, você entenderá que estou presente e quero ter
comunhão com tudo o que você faz, diz o Senhor. Esta é a Minha comunhão com você.
Comentários – Eu sou um mundo inteiro. Ou seja, Ele tem tempo para Mim. Ele pode acampar em toda a minha vida, em cada segundo,
e pode fazer o mesmo por você. Ele é assim.
Sou o descanso que você procura
Quando você não duvida no seu coração, você está levantando aquele lugar que tem em Mim, onde eu posso operar e
as coisas são feitas. Quando você não duvidar no seu coração, moverei montes por você, diz o Senhor.
Entre em comunhão Comigo. Prove a Minha paz e saiba que Eu sou bom. O único jugo que peço a você que use é
aprender de Mim, pois sou manso e humilde e sou o descanso que você procura para a sua alma. [Mateus 11:29]
Olhe como Eu ensinei
Você notou como ensinei quando disse, “Olhe os lírios”? [Mateus 6:28] Note como ensinei quando disse, “Olhe as
aves do céu”. Olhe como ensinei quando, disse, “Eu não os alimento? Não cuido deles? Os lírios estão vestidos”.
Olhe isto: Por que Eu ensinaria neste nível se não esperasse que você confiasse em Mim neste nível de fé?
Farei algo por você
(Já que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, [Hebreus 13:8] a seguinte promessa ainda está disponível.)
Esta noite seguiu um caminho diferente, pois queria falar coisas a você que não pude antes. Mas saiba disto: Você que
participa da Ceia esta noite, se entregar o seu coração a Mim, pegar o Meu corpo que foi partido por você e o Meu sangue que
foi derramado, farei algo por você, quando você faz isso em memória de Mim.
28 de Dezembro de 2008 – Desejo dar bondade há muito tempo
O Meu deleite está na sua entrega a Mim pelo poder do Espírito Santo, pois então posso levá-lo ao que tenho para
você. Desejo dar bondade ao Meu povo há muito tempo. Então, receba tudo o que tenho para você; e aquele que dorme,
acorde, pois a sua hora está chegando.
4 de Janeiro de 2009 – Quando Eu digo que está feito, está feito
Aproxime-se de Mim com a Minha mente – quando Eu digo que está feito, está feito. O que fiz está feito, diz o
Senhor.
Este será um ano de paz, de tranqüilidade e do amor de Deus
Este será um ano de atingir níveis de paz, de tranqüilidade e do amor de Deus mais altos e poderosos.
Também será um ano em que muitas coisas se tornarão claras. Elas se tornarão uma parte maior do seu entendimento
na medida em que você segue adiante e reivindica o que é seu e Me segue para Me dar o que é Meu, diz o Senhor.
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