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DAVE  ROBERSON 
Setembro – 2007 

Querido Amigo, 
 

De vez em quando, alguém que leva a sério o seu chamado vem até mim, para ter certeza de que está sendo 
treinado por Deus na área para a qual foi chamado. Sabendo que talvez você também tenha esta preocupação no seu 
coração, quero falar sobre este assunto, já que ele está particularmente relacionado aos ministérios de socorros e 
governos. 
 

Primeiro, é preciso que você entenda isto: Não importa qual seja o seu chamado divino, existe uma preparação 
de Deus – uma combinação dos dons do Espírito – que qualifica você para aquele chamado ou ofício. Não importa 
qual das oito operações de Deus você foi chamado a exercer – seja apóstolo, profeta, pastor, mestre de ensino, 
evangelista, socorros, governos ou variedades de línguas – você também foi chamado para ser saturado com a glória de 
Deus, poder e Presença, assim como com os dons do Seu Espírito. 
 

É uma tragédia desnecessária quando os crentes tentam realizar seus ofícios sem serem qualificados pelo 
Espírito. Essas pessoas estão destinadas a fazerem parte do grupo de pessoas que possuem um ministério sem poder, 
pois se baseiam no intelecto e vivem a maior parte de suas vidas sem saber como entrar na Presença e na glória de 
Deus. 
 

Você pode perguntar, “Mas você pode me assegurar de que entrarei na plenitude do meu chamado?” 
 

Posso lhe assegurar do seguinte: Se Deus está separando você para um chamado, Ele certamente o qualificará 
para tal. 
 

Então, como Deus começa o processo de qualificação? Bem, é aí que entra aquele modesto dom: as línguas 
para edificação pessoal. Este é o dom que qualifica você para o seu primeiro chamado, a variedades de línguas. Todas as 
outras operações e dons do Espírito fluem através de você de acordo com a vontade Dele. Mas não este. Este dom flui 
para você, para a sua própria edificação. 
 

Deus fez com este dom o que Ele não fez com nenhum outro. Ele fez de você um administrador desta 
operação e da sua própria edificação. Você pode ser edificado o quanto quiser. Você é o capitão do seu próprio navio, 
o mestre do seu destino, aquele que escolhe o seu próprio sucesso! 
 

Por que Ele lhe deu primeiro o dom de línguas para sua edificação pessoal? Porque as outras sete operações de 
Deus estão firmadas sobre ele. Ao exercitar este modesto dom, orando muito no Espírito Santo, sua fé santíssima 
começa a ser edificada. Onde ela é edificada? 
 

Edificada em Deus, na qualificação espiritual, nas variedades de línguas para qualquer que seja a operação de 
Deus à qual você é chamado – socorros, governos, mestre, operador de milagres, etc. Muitas pessoas já me 
perguntaram, “Irmão Roberson, como posso ter certeza de que fui chamado para socorros ou governos?” Então, quero 
falar especificamente sobre estas duas operações. Na verdade, nós nunca verdadeiramente entendemos o que a Bíblia 
quis dizer com “socorros e governos”. Assim como com as outras operações de Deus, sempre fizemos dos chamados 
de Deus o que quisemos. Pusemos definições carnais neles – “Bem, governos é isto; socorros é aquilo” – e então, os 
exercemos dentro de uma concepção carnal! 
 

Primeiro, precisamos considerar o fato de que os nove dons listados em Primeira Coríntios 12 estão em ordem 
divina, assim como as oito operações de Deus. Primeiro vem o apóstolo, depois o profeta, mestre, operadores de 
milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Eu sempre quis saber: Por que socorros está listado antes 
de governos? Governos deveria ter a prioridade porque realiza o dom organizacional, e socorros deve ajudar os que são chamados para 
governos. Então, por que governos não está listado acima de socorros? 
 

Os meus pensamentos estavam de acordo com a concepção comum destas duas operações. De acordo com 
ela, governos deveria ser um chamado superior. Ele se refere àquela pessoa que está na liderança do ofício. Para entrar 
em contato com ela, você precisa passar por oito pessoas. Ela tem uma habilidade organizacional incrível. Aliás, pode 
organizar um encontro com dez mil pessoas e ainda fazer com que um novo crente sentado lá atrás não se perca na 
multidão e receba tudo o que precisa para que tenha um fundamento espiritual sólido.  
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Então qual é o papel de socorros nesta concepção tradicional destas duas operações? Bem, é ensinado que, 

quando uma pessoa chamada para governos diz, “Precisamos cavar um buraco bem fundo aqui”, a pessoa chamada 
para socorros é o tal que escava! Quando o “socorros” acaba de escavar o buraco, o “governos” diz, “Muito bem, eu 
sou aquele que tem a habilidade organizacional e você esta no ministério de socorros. Precisamos de outro buraco aqui, 
então vá e escave”.  
 

Como conseqüência desta percepção de socorros e governos, você talvez entenda por que eu me confundia 
com o fato de socorros estar listado antes de governos em Primeira Coríntios 12. Mas deste então, eu acabei 
entendendo a verdadeira razão. 
 

Quando Deus falou em meu espírito a verdadeira definição de socorros, eu pensei, Isto é tão diferente de tudo o que 
eu já ouvi! Então, recorri ao grego original. Peguei o original do original, antes do original! E comecei a analisar a 
definição de “socorros”. 
 

De acordo com a explicação do original para a palavra grega, os estudiosos da Bíblia dizem que “socorros” se 
refere a alguém com capacidade. Esta definição se fundamenta na idéia de uma pessoa com recursos que é capaz de socorrer 
aqueles que são chamados ao ofício de governos (apresentado como “aquele que governa” em Romanos 12:8). É por 
isso que socorros é apresentado como o dom da simplicidade de dar em Romanos 12:8, ou como eu digo, 
afetuosamente, “o empresário com a simplicidade de dar”. As pessoas que são chamadas para socorros têm a 
capacidade em seu caráter e chamado de Deus de colocarem não apenas milhões, mas literalmente bilhões de dólares no 
ministério de governos para a Igreja. 

 
Uma das razões pelas quais o dom de socorros não é bem entendido é porque, embora Deus chame milhares e 

milhares para este ministério, pouquíssimos são qualificados. Por quê? Porque freqüentemente as pessoas falham em 
apropriarem o poder do dinheiro para favorecer o Reino de Deus; antes, elas permitem que o dinheiro as apropriem 
para seus próprios desejos carnais! 
 

Certa vez, alguém me perguntou qual era a estatística de pessoas que davam bilhões para o Reino pelo 
Evangelho. Então, perguntei a Deus sobre isso: “Senhor, eu também gostaria de saber esta estatística. Como Você 
encontra pessoas que cumprirão plenamente seus chamados em socorros? Você simplesmente escolhe uma pessoa ao 
acaso, destinando-a a tal grandeza apesar do que ela é?” 
 

Não, não é assim que Deus faz. Conheço um homem de negócios com um coração para o ministério que 
obedeceu a Deus e impactou milhares de vidas. Ele estava dirigindo seu carro numa estrada um dia e Deus lhe mostrou 
um prédio e parte de uma propriedade que deveria comprar. Ele tinha outras coisas em mente para fazer, mas parou e 
se entregou ao Espírito. Ele começou uma igreja ali e treinou pessoas para ministrarem aos idosos daquela região – um 
grupo de pessoas pelo qual ninguém se interessava. Além de estabelecer um forte ministério para os idosos, a 
propriedade quase dobrou de valor. 
 

As cidades estão cheias de pessoas com necessidades deste tipo. Você pensa que Deus diz, “Nós precisamos de 
apenas uma unção para fazer um trabalho?” Não, se Deus conseguisse cumprir a Sua vontade, Ele teria, em cada 
cidade, pessoas que mostram o Seu poder para todo o lado. Em vez disso, Ele precisa usar apenas uma pessoa, o 
máximo que puder, porque ninguém mais se qualificou para o seu chamado! 
 

Deus tem uma unção para o que Ele o chamou a fazer, mas você não encontrará esta unção se ficar sentado 
por aí esperando por ela. Você precisa achá-la através da ministração da oração das variedades de línguas. 
 

O que acontecerá se você escolher andar no caminho do mundo como o principal curso de sua vida? Bem, não 
espere muito disto. Jesus disse que aquele que acha a sua vida é quem a perde (Mateus 10:39). Depois que você escolhe 
perder sua vida, talvez você tenha dificuldades por um tempo. Mas eu lhe prometo o seguinte: Se você perder seu 
homem velho e tudo o que a sua carne tem para lhe oferecer – sua exaltação própria, suas aspirações, seu andar no 
mundo – você se encontrará em Deus. 
 

Se o seu chamado for o de socorros, não o deprecie, pois se trata de um chamado glorioso! Isto significa que a 
sua mente inteligente será cheia da sabedoria de Deus para que você se torne um ótimo homem de negócios e 
empresário. Ele o ajudará a tomar decisões de negócios corretas até que um dia você se verá ganhando milhões em um 
piscar de olhos! 
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O que o senhor Socorros faz? Se ele executar o seu chamado de acordo com a unção de Deus, ele dirigirá e 

moverá grandes fortunas sob o comando do Espírito Santo. Este homem pode financiar o ministério mais poderoso e 
ungido da terra nos dias de hoje. Quando este ministério quiser ir ao Japão com o Evangelho, ele pode dizer, “Quero 
investir um bilhão de dólares para a sua cruzada ao Japão. Quero que você chegue ao topo da nação para ter certeza de 
que todas as pessoas ouvirão e verão a mensagem do Evangelho. E eu participarei do galardão deste trabalho mesmo 
sendo um humilde ministério de socorros!” 
 

Você está começando a entender isso? Nenhum chamado de Deus é sem honra. A questão é: Você encontrará o 
seu chamado e o exercerá? Se você fizer isso, Deus o equipará com tudo o que você precisa para ultrapassar o diabo e 
fazer tudo o que Ele lhe deu para fazer.  
 

Garanto-lhe que você precisará de todo o equipamento que o Senhor tem para lhe dar, porque as tentações 
para distrair você do seu chamado serão grandes. Uma vez perguntei ao Senhor, “Qual a probabilidade de um homem 
retirar dinheiro suficiente do sistema social do mundo para investi-lo na manutenção de um ministério como o de 
Benny Hinn até o final dos tempos?” 
 

Deus falou ao meu espírito, “A probabilidade é a mesma de que uma pessoa exerça o seu chamado de 
evangelista tão tremendamente quanto Benny Hinn – um em um milhão”.  
 

Perguntei ao Senhor, “O que tenho que fazer para participar do galardão de Benny Hinn? Seria bom ter o 
galardão dele e o meu também!” 

 
Então o Senhor me disse o que eu deveria fazer. Primeiro, eu teria que calcular a renda anual de Benny e, 

depois, precisaria descobrir aproximadamente quanto tempo ele viveria se o Senhor demorasse a voltar. A multiplicação 
destes dois números me diria o montante astronômico de dinheiro necessário para manter o ministério dele. 

 
Em segundo lugar, tudo o que eu precisaria fazer é ser mais esperto que o diabo, para obter bilhões de dólares 

do sistema deste mundo. E, finalmente, eu daria tudo para Benny e diria, “Quero pagar pelo seu ministério para o resto 
de sua vida”! 

 
Alguém me disse, “Você quer dizer que tudo o que eu preciso fazer é ganhar dinheiro o suficiente para pagar 

por este ministério e então, participarei de todo o galardão dele também? Só preciso ganhar cinco bilhões de dólares e 
dar ao ministério?” 

 
Eu respondi, “Sim, é isso mesmo, mas você não está entendendo. A probabilidade de que você dê cinco 

bilhões de dólares ao ministério, uma vez que você os ganhe, é de uma em um milhão!” 
 
“Ah, mas eu vou dar o dinheiro, sim”. 
 
“Foi isso que 999.999 pessoas disseram antes de você! Elas disseram, ‘Eu sei o que fui chamado para fazer. 

Tenho que ganhar dinheiro para abençoar ministérios que estão espalhando o Evangelho’. Mas elas não entenderam 
que forças malignas estavam prontas para atacarem-nas assim que elas começassem a ganhar dinheiro. E assim como 
quase um milhão de outros empresários, quando você começar a ganhar dinheiro, você não vai mais querer dar”. 

 
Quando um homem ganha uma grande quantidade de dinheiro, é provável que o dinheiro acaba ganhando-o. 

Por exemplo, muitos homens de negócios já me disseram que estavam usando o dinheiro deles para o seu conforto. 
Não há nada errado em querer conforto, mas em vez de usarem o dinheiro para comprarem mais tempo com Deus, 
estes homens abandonaram este aspecto do ministério deles e decidiram usar o dinheiro, em primeiro lugar, para o seu 
próprio conforto. Então, quando uma crise financeira atingiu a nossa comunidade, eles também foram atingidos e 
entraram em falência. 

 
Naquele momento, alguns destes homens de negócios vieram até mim com grandes promessas. “Irmão 

Roberson, ganhei um milhão de dólares ano passado, mas agora estou perdendo dinheiro. Se você orar pelos meus 
negócios, quando Deus me tirar dessa, eu darei trinta por cento ao seu ministério”. 

 
Nas primeiras vezes que ouvi isso, a minha mão quebrou a barreira do som para apertar a mão do homem 

como confirmação! “Sim, tudo bem! Você vai recuperar os seus negócios!”, eu disse com entusiasmo. Afinal, a nossa 
igreja precisava crescer e um dinheiro extra seria uma bênção muito bem-vinda! 
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Mas, depois de um tempo, quando um outro homem de negócios me disse isto durante a crise econômica, 

Deus já devia estar cansado de me ver concordando com aquelas orações ambiciosas e avarentas. Quando ele me disse, 
“Vou dar trinta por cento ao seu ministério”, o Espírito Santo falou de repente dentro de mim, “Ele não vai dar, não. 
Então, diga-lhe o que Eu lhe disser”. 

 
Eu disse a ele, “Não, você não vai me dar nada”. 
 
“O quê? Eu sou um homem de negócios de milhões de dólares e tenho uma valise de couro de avestruz. Eu 

tenho um avião. As pessoas abrem as portas para mim. Elas me obedecem. Quem você pensa que é para dizer o que eu 
vou ou não fazer?” 

 
Eu estava ateando as flamas do Espírito Santo! Por dentro, eu dizia, Vamos, Espírito Santo, dê-me mais! Preciso 

saber o que dizer! 
 
“Não, você não vai dar trinta por cento ao meu ministério se você começar a ganhar dinheiro de novo”, eu 

disse àquele homem. “Se você não combateu o bom combate da fé, dando os trinta por cento dos seus dólares quando 
você estava sob pressão, você certamente não o fará quando estes dólares se tornarem milhões e bilhões. Os seus 
brinquedos simplesmente ficarão maiores”. 

 
E você? Você vai cambalear e adotar o modo de viver do mundo, ou vai terminar o curso que Deus ordenou 

para a sua vida? Se você for chamado para administrar a simplicidade de dar, você vai permitir que Deus sature a sua 
vida com a sabedoria Dele, para que o dinheiro possa fluir através de você até o Reino Dele? 

 
Se você fizer isso, a sabedoria de Deus vai fazer a festa na sua mente! As decisões Dele serão as suas decisões. 

Você sempre derrotará o diabo. Não haverá nada que o diabo possa fazer para derrotá-lo, porque todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus, e Ele está em você. Estes tesouros estão disponíveis para você – se 
você quiser pagar o preço. 
 
 Veja, a sua lealdade a Deus será muito mais desafiada e testada na prosperidade do que você poderia imaginar 
quando esteve em uma tribulação. É por isso que, muitas vezes, um avivamento acontece em momentos de tribulação, 
como em uma guerra, por exemplo, e momentos de muita queda acontecem em períodos de prosperidade e prazer. 
Uma cena no fim da Segunda Guerra Mundial provou isto. Quando os soldados americanos voltaram para casa, um dos 
portos estava cheio das pequenas Bíblias que foram dadas aos marinheiros durante a guerra. Os soldados estavam de 
volta; o período de tribulação havia acabado. Assim, eles supostamente não precisariam mais da Bíblia. 
 
 É por isso que se você me dissesse, “Irmão Roberson, creio que fui chamado para governos”, ou “Creio que 
fui chamado para socorros”, eu imediatamente encaminharia você à meditação e à oração em línguas para que sua vida 
fosse transformada. Pode parecer que eu acho que sei de tudo, mas é porque lido com o diabo todos os dias. Eu sei o 
que será necessário para que você experimente a plenitude do ministério. Eu sei o que o diabo tentará fazer com você. 
Eu sei por que a probabilidade é de um em um milhão! Mas posso garantir-lhe o seguinte: se você for fiel na oração em 
línguas para a sua edificação pessoal e meditar na Palavra de Deus, daqui um ano, você não vai se deparar com um 
grande fracasso! 
 
 Embora eu tenha enfatizado os ofícios de socorros e governos nesta carta, os princípios e a batalha contra o 
seu chamado, independente de qual ele seja, se aplicam a você. Você tem uma capacidade com a qual os santos do 
antigo testamento só podiam sonhar. Até os anjos desejam ver o que você possui em Cristo. Você é parte de uma 
geração da qual eles queriam muito participar – a geração à qual não foram impostos limites. Você pode ter o tanto que 
você quiser de Deus. Você pode entendê-Lo e as Suas operações. Você vive em uma geração em que todo o crente, 
mesmo nos confins desta terra, pode atingir a unção do céu, simplesmente porque ele decidiu fazer isso! 
 
 Depende de você. Você tem o potencial para receber a plenitude de Deus no seu chamado. Quando você andar 
nesta plenitude, a plenitude do galardão de Deus para este chamado também será sua. Contudo, eu não posso cumprir 
o seu chamado por você. E também não posso lhe dizer que vai ser fácil. Como você já sabe, você vai ter que orar 
muito em línguas. Mas se você cuidar dos negócios do seu Pai, orando muito no Espírito Santo, você vai encontrar 
capacitação total para o chamado – seja ele socorros, governos, ou qualquer outra operação de Deus – que está 
esperando por você! 

Seu amigo e colaborador, 
DAVE  ROBERSON 

 



 

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

5
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

24 de Junho de 2007  
(Para os que precisam de salvação) 
 A primeira coisa que Eu planejei para você que não Me conhece é entrar no Meu descanso. O Meu descanso é 
onde você cessa dos seus esforços e entra naquela natureza e paz que Eu provi para você, quando substitui você. 
 Eu tenho muita paz e posso ensinar os Meus caminhos para aqueles que andam Comigo como um resultado 
desta nova natureza que lhes darei. 
 Por que você continuaria no caminho da resistência e não se entregaria a Mim, para que Eu possa ministrar a 
Minha vida a você, diz o Senhor? 
 
27 de Junho de 2007  
 Encoraje-se, porque o seu caminho está sendo estabelecido por você pelo Meu poder e pela liderança do 
Espírito. Encoraje-se, diz o Senhor, ande com ousadia e mantenha-se na Minha paz, pois você está indo adiante e 
grandes coisas estão por vir. Portanto, siga-Me, siga-Me, diz o Senhor, e você verá. 

***** 
 Venha; venha ao Meu lugar de descanso. Venha e descanse Comigo neste lugar chamado “Feito”. Não se 
entregue à preocupação e à condenação. Por que você faria algo que Eu não faria? Eu não Me preocupei; Eu 
simplesmente lhe dei uma resposta. Portanto, venha até o Meu descanso, pegue o Meu jugo sobre você e aprenda de 
Mim, pois Eu sou manso e humilde e você encontrará descanso para a sua alma. [Mateus 11:28-29] 
 Ele disse, “Você é forte o suficiente? Será que você é forte o suficiente para agüentar tudo o que Eu posso 
derramar?” 
 Comentários – Quando Ele começar a derramar, eu saberei que tudo o que Ele me ensinou me ajudará a agüentar e permanecer 
firme diante de tudo que virá até mim, quando Deus realizar o Seu máximo. 
 
1° de Julho de 2007  
 Ele anseia pelas eternidades infindáveis que passará com você. Este é o desejo Dele. Então, entre nesta 
comunhão agora. Por que você está esperando? O que Eu desejo nas eternidades, Eu desejo agora. 

***** 
 Eu já removi muitas coisas e continuarei a mover sistematicamente entre as pessoas e o Meu fluxo livre de 
poder e Espírito Santo. Portanto, continue a se regozijar e receba hoje. Eu farei muito mais do que no passado, porque 
faço tudo o que posso em cada momento. Portanto, continue me buscando, pois Eu estou removendo o que está entre 
Eu e você e os moveres do Meu poder. 
 Então, receba: você está chegando na sua melhor hora. Receba: esteja em forma naquele dia e saiba que Eu 
fluirei através das suas mãos. Eu o enviarei onde a doença reina, onde a Igreja não está, e você sairá de lá vitorioso, 
vivendo naquilo que Eu prometi. 
 Então, fique firme e forte: os dias estão se aproximando. 
 
8 de Julho de 2007  
 Na medida em que você vai à frente nas Minhas unções e no sobrenatural, que são recebidos na plenitude da 
minha graça, saiba do seguinte: quando a sua fé Me libera para cruzar estas linhas, você saberá que não é pelas suas 
obras, mas, antes, pela manifestação do Meu amor por você. 
 Nenhum de vocês poderia ser bom o suficiente sozinho. É a posição que Eu lhe dei. Então, não se condene 
pelos seus erros. Apenas saia de onde você está. Continue em linha sobre linha e de glória em glória na Minha presença. 
 Quando você trabalha a sua posição futura, indo de glória em glória, você Me libera com a Minha graça para 
que Eu venha e faça por você o que posso fazer agora. Portanto, não se regozije em você mesmo, mas na força que Eu 
lhe dei. 
 Assim, olhe para a perfeição que vem do Meu Filho através da graça que Eu lhe dei, não pela suas forças. 
Entregue-se a Mim sem condenação e deixe-Me operar o que Eu opero em você, diz o Senhor. 

***** 
 Línguas para Interpretação – Começou com “tenha fé”. É basicamente isso, “Tenha fé; tenha confiança”. Depois Ele me lembrou 
da graça da qual Ele já falou, quando Ele estava encorajando você para receber um milagre. Não ponha a sua atenção nos seus erros, e sim, 
naquilo em que Ele tornou você. Foi a isso que Ele se referiu. 
 
 
11 de Julho de 2007  
 A interpretação é: Ele está muito satisfeito, porque Ele queria que você soubesse sobre Ele. Eu não acho que você esteja aqui por 
qualquer outro plano que não tenha sido Dele. A sua decisão de vir não foi baseada somente na sua vontade. 
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 Muitos, muitos de vocês estão próximos o suficiente do que Ele está fazendo e poderão experimentar mudança. Você vai sair daqui 
com algo que não tinha antes. Vai ajudá-lo a entender os seus próximos passos. 
 Se você receber isto em sua plenitude, você poupará dez anos de sua vida. Então, Ele está satisfeito com isto. 
 Eu virei repentinamente sobre muitos de vocês, pois há uma seca na terra. Há uma seca no falar da Minha 
verdade. Mas Eu esperei que vocês, sobre quem Eu poderei vir com a Minha mente, viessem à frente para que Eu 
pudesse começar a profetizar as verdades que estou falando para aquele momento – não só da Minha Palavra, mas do 
que acontecerá e já aconteceu. 
 Muitos de vocês entrarão em um novo lugar de entendimento. E a função profética dos Meus dons 
desempenhará um poderoso papel, quando Eu falar a Minha mente nos lugares mais escuros. 
 Lembre-se destas palavras: não pense sobre o que você falará, pois Eu encherei a sua boca naquele momento. 
[Marcos 13:11] Portanto, batalhe por Mim e pratique a Minha presença e todas as chaves que você aprendeu. Você está 
entrando em um momento de preparação no qual você não só receberá, mas também dará, em todos os âmbitos dos 
Meus dons de milagres, palavra e fé. 

***** 
 Então, enquanto você não está em casa, Eu estendo a Minha mão agora. A mão Dele está poderosamente sobre a sua 
casa. 
 Entenda isto: quanto mais você andar no Meu amor, mais você andará na Minha confiança. Você não terá 
medo, pois você saberá que Eu Sou; estou lá e estou aqui. Estou em todos os lugares. 
 Então, seja forte; você pertence a Mim e Eu a você. Então, venham, pequeninos, e andem Comigo, diz o 
Senhor. 
 
12 de Julho de 2007  
 Esta presença que você experimenta em grupo, você pode experimentar individualmente, pois existe um lugar 
em Mim aonde você pode ir. 
 Comentários – Você fica muito renovado no descanso da presença de um culto em que você O adora; imagine o quão renovado você 
ficará quando souber como permanecer nesta presença! 
 Era esta a mensagem, e no fim, Ele disse que muitos santos estão trocando a presença Dele por uma forma de religiosidade, 
negando o poder. 
 Os seus medos e preocupações podem se tornar grandes expectativas. Os seus medos e preocupações podem 
se tornar uma grande confiança, pois aquele que Me busca, Me encontrará. 
 Isto é como se fosse uma fronteira que ainda precisa ser conquistada por muitos que Eu chamei para a colheita 
do precioso fruto da terra nos últimos dias. Está é uma fronteira que precisa ser conquistada, para que Eu possa 
derramar livremente a Minha abundância sobre os que fazem a Minha vontade. 
 
13 de Julho de 2007  
 Um dia você verá o que você mudou naquelas horas. Eu mostrarei a você, antes mesmo de você vir para casa 
Comigo, diz o Senhor, pois muitas pessoas não fazem idéia do que elas mudaram. Você acha que o Meu galardão não 
inclui tudo o que foi mudado através de oração? 
 Aqueles que levam a Palavra são apenas uma parte dos moveres do Meu Corpo. Você que Me segue, regozije-
se, pois o Meu Corpo tem muitos membros e nem todos tem o mesmo chamado. Eu estou apenas no Meu galardão, e 
você verá que muitos que pareciam vir em primeiro lugar, virão em último, e muitos que pareciam vir em último, virão 
em primeiro lugar. Eu sou justiça nos Meus julgamentos e galardões, diz o Senhor. 
 
18 de Julho de 2007  
 Quanto mais longe você for à luz, mais escuras as trevas ficarão e mais clara será a linha entre as duas. Aqueles 
que escolhem andar na plenitude do amor, não vêem muitas áreas escuras e possuem poucas derrotas, pois estão 
sempre experimentando as Minhas vitórias. 
 Embora, por vezes, as trevas e a derrota pareçam inevitáveis, elas são apenas a oposição do inimigo que está 
lutando sua última luta antes que a grande mudança chegue, diz o Senhor. Então, mantenha o seu caminho e ande no 
Meu amor e você verá a resposta da oração, diz o Senhor. 

***** 
 Muitos têm fome e sede daquele tipo de existência junto a Mim – o tipo de fluxo e comunhão onde há 
equilíbrio. Não é que o inimigo mudou, mas os ataques dele passaram a ter menos efeito. 
 Quando mais você anda no Meu amor, mais equilibradas as coisas serão e mais você conseguirá ouvir a Minha 
consciência na sua, podendo andar de acordo com a Minha liderança, diz o Senhor. Você estará mais atento ao 
testemunho interior – a consciência que dá testemunho. Muitas das Minhas bênçãos e prosperidade vêm da habilidade 
de comunicação com aqueles que ouvem. 
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 Então, ouça o que o Senhor diz, pois é o prazer Dele não só abençoar você excessivamente, mas também 
transbordar através de você sobre os que não sabem como receber; eles receberão da abundância da sua provisão, diz o 
Senhor. 

***** 
 Muitos de vocês dirão, “Quisera eu que aqueles dias tivessem sido mais longos, e que eu tivesse me entregado 
mais ao Espírito. Eu queria ter aprendido mais sobre a guerra”. De fato, muitos de vocês aprenderão o que desejam 
saber agora e no dia da sua missão, e o diabo virá para roubar o que você fará. 
 Muitos de vocês dirão, principalmente quando o inimigo vier, “Se eu tivesse prestado mais atenção e 
descoberto mais sobre a guerra”, porque você estará à frente no Espírito. Naquele dia, ele seguirá o seu tributário e 
tentará roubar o que você tem. Mas lembre-se destes dias, fique firme e você não cairá, diz o Senhor, antes, você terá 
uma grande colheita. 
 Então, seja forte e corajoso: os Meus propósitos estão sendo cumpridos neste lugar. 
 
25 de Julho de 2007  
 Quando certas coisas estão sendo aprendidas, principalmente as coisas que você não conhecia e nas quais 
nunca operou, por vezes, as circunstâncias virão a um lugar onde estas coisas poderão ser operadas por você. 
 Muitas vezes Eu busco apenas pela entrega daqueles que estou prestes a usar. É na entrega que grande parte da 
Minha graça se realiza, quando a Minha posição, e apenas ela, é necessária para cumprir aquilo pelo o que você orou e 
quer fazer. 
 É momento de você se regozijar, pois muito do trabalho para o estabelecimento do fundamento já foi feito e 
ele já foi estabelecido. Agora eu tenho algo sobre o qual poderei construir, portanto, o momento de alegria está 
próximo. 
 Eu não disse para que você se regozijasse e não fosse movido pelas coisas que este mundo diz serem reais, mas 
pelas coisas que Eu digo? Estou construindo um fundamento, e isto vai acontecer do Meu jeito, diz o Senhor, Eu 
encontrei o que precisava para fazer isto. 
 
 

Testemunhos – Conferência de Oração e Poder Ago.07 Brasil 
Dave Roberson 

 
1. Uma jovem estava com uma dor na região do abdômen e tinha ido ao médico antes de ir ao evento com o Pr. 
Dave. Ela fez alguns exames e o diagnóstico era de uma alteração intestinal, como se fosse uma espécie de colite. Ela 
estava com dor no primeiro dia do evento a tal ponto que não conseguia ficar sentada sem ficar se mexendo na cadeira. 
Era difícil! Quando o Pastor Dave chamou-a à frente, ela foi e a dor desapareceu na hora!! Além disso foi 
completamente curada de prisão de ventre. Aleluia! (Lins,SP) 
2. Um senhora de Pirapozinho, sempre no fim do dia, sentia muito forte que ia morrer e ficava com medo. 
Depois da Conferência, nunca mais teve essa sensação. Ela também foi receber oração do Pr. Dave na Conferência 
para um menino que estava praticamente cego e não se sabia por quê. Quando ela chegou em casa, esse menino (filho 
da moça que trabalha em sua casa) começou a ver algo, manchas. Ele já tinha uma consulta marcada com os médicos 
para ver o que seria aquele problema na vista. E quando chegou lá, o médico fez apenas uma limpeza na vista e disse 
que estava tudo normal. Depois da limpeza, o menino começou a ver normalmente. (Débora - Pirapozinho,SP) 
3. Algumas pessoas tem enviado e-mails contando como estavam afastadas de uma vida íntima com o Senhor, 
receberam unção e, depois de participarem da Conferência, estão passando mais tempo em comunhão com Deus e 
entendendo mais sobre o andar no Espírito. 
4. Uma mulher que tinha um problema no ouvido, devido a um estalo provocado pela descida da serra. Depois 
disso, todas as vezes que ela abria muito a boca, sentia muito dor no ouvido. Ela já havia ido a médicos e foram dados 
diferentes diagnósticos. No entanto, quando ela estava vendo a ministração da Conferência do Pr. Dave pela Internet, 
no dia da unção para os lenços (meios de compaixão) ela pegou um lenço em casa, colocou-o em seu ouvido e 
começou a orar em línguas. Ela foi completamente curada!! Glória a Jesus. (Vania) 
5. Três mulheres que estavam presentes na Conferência tinham caroços no seio e, imediatamente após a oração 
que o Pr. Dave fez, os caroços desapareceram Elas estão curadas! Jesus é Maravilhoso! 
6. Milagre dos Pães do Café da Manhã: durante os cultos da manhã nesta última conferência, havia por volta de 
850 pessoas participando, a maioria destas pessoas comeu o quanto quis do café da manhã cedido pelo MinAMD. 
Foram quatro dias de conferência, portanto, quatro dias servindo o café da manhã. No total, durante os quatro dias, 
foram comprados apenas 1.300 pães e 2.000 copinhos de café. Como ainda sobraram pães, foram distribuídos também 
à noite para quem quisesse. Só Jesus pode alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Glória a Jesus!! 
7. Uma moça levou um lenço para oração. Em casa, colocou este lenço sobre seu pai, e orou em línguas. Seu pai 
estava de licença médica há seis meses, devido a uma enfisema pulmonar. Ele foi completamente curado e já voltou a 
trabalhar. (Sheila, São Paulo) 


