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Querido Amigo,
Recentemente, ao ministrar em uma linha de oração, percebi que uma tática do inimigo estava se
levantando novamente. Esta tática é uma de suas favoritas, então eu não fiquei surpreso em ouvir o
Senhor ministrar palavras de encorajamento àquelas pessoas na linha.
Esta tática é a condenação e um de seus frutos é o sentimento de “não ser digno”. Eu aprendi isto bem no
começo da minha caminhada com Deus. Naquela época eu não entendia sobre a justificação, mas cheguei
em um lugar onde percebi que a carnalidade prendia a minha mente. Esta prisão atormentava os meus
pensamentos a ponto de não saber se eu estava certo com Deus ou não.
O diabo, operando através da carne, roubou de mim uma das maiores bênçãos que uma pessoa poderia ter
– aquela segurança e paz interior que uma pessoa tem quando sabe que está certa com Deus!
A última coisa que o diabo quer que saibamos é que Deus nos deu tudo o que o Céu tem disponível para
nós através da posição justa que Jesus nos deu, que é a justificação.
Assim, o diabo tentará muito uma pessoa a pecar e quando a pressão se tornar tão forte, fazendo-a ceder,
ele a atormentará com tanta insistência através da condenação dizendo, “Viu como você não está certo
diante de Deus! Se você estivesse, por que ainda se sente tentado a pecar? Há algo errado com você. Deus
nunca ouvirá suas orações”.
Deixe-me lhe garantir uma coisa: Esta batalha que eu descrevi não vem de um espírito nascido de novo. É
produto de um ataque de Satanás contra a carne.
Não importa o quanto o diabo nos atente e nem importa o quanto a carne queira ceder. Isso não tem nada
a ver com a nossa posição justa em Deus, e quanto mais rápido percebermos que uma das nossas maiores
defesas contra a carne é entender como ela opera, mais facilmente nos livraremos disto.
Muitos de nós temos aprendido como sobreviver contra o diabo e a carne a ponto de decidirmos que
ficaremos salvos e serviremos a Deus independentemente do que vier em nossos caminhos. O problema é
que, mesmo que determinemos permanecer salvos, às vezes permitimos que o diabo coloque uma barreira
naquilo que queremos ou não FAZER PARA Deus. Ou seja, uma barreira naquilo que queremos ou não
RECEBER DE Deus.
O jeito que o diabo faz isto é através do tormento na mente das pessoas, com culpa e condenação –
especialmente na área das falhas – até construir uma fortaleza que as faz pensar que não são dignas.
Uma pessoa nessa condição sabe que Deus pode fazer qualquer coisa. O único problema é que o diabo
usa a carne para sutilmente convencê-la que Deus pode fazer qualquer coisa, MAS para ela Ele não fará.
Deus sempre tem uma resposta para cada problema com o qual nos deparamos, e uma delas está em
Segunda Coríntios 10:4-5:
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir
fortalezas, anulando nós sofismas.
E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo
pensamento à obediência de Cristo.
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Observe que as armas que precisamos para lutar neste tipo de guerra não são armas naturais, mas
espirituais. Aliás, o versículo quatro diz, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas.
A princípio, eu não entendia o que eram estas fortalezas. Aliás, eu queria muito saber que tipo de
fortalezas tão poderosas era este que só pode ser destruído com o que a Palavra classifica de “armas
poderosas em Deus”. Então, finalmente isto me veio às claras!
As fortalezas que Paulo estava falando estão citadas no próximo versículo: E toda altivez que se levante
contra o conhecimento de Deus. Veja, a altivez é um sistema de pensamentos, ou o jeito de pensar
gerado pelas emoções.
Então, as fortalezas, os pensamentos e altivez que estamos anulando são os sistemas de pensamentos que
o diabo exaltou acima da Palavra e conhecimento de Deus.
Já que Satanás sabe que Deus nos deu poder com o novo nascimento acima de todo o poder dele, ele sabe
que a única chance que tem contra nós é nos enganar, fazendo-nos aceitar nossas próprias derrotas. A
única maneira de fazer isto é insistir continuamente com seus próprios sistemas de pensamento – usando
nossas emoções – até que, em vez de sermos transformados pela renovação de nossas mentes, acabamos
nos conformando com o mundo.
Uma área que o diabo particularmente gosta mais de atacar é quanto ao chamado de Deus em nossas
vidas. Cada pessoa tem um chamado em Deus. Nem todos são chamados para pregar, mas se o chamado
for de um apóstolo, profeta, mestre, ou milagres, dons de curar, socorros, governos, ou variedades de
línguas, a verdade é que: DEUS CHAMOU CADA PESSOA PARA CUMPRIR UMA DESTAS
OPERAÇÕES.
O problema é que o diabo também sabe que você foi chamado para cumprir uma destas operações, e ele
não vai se mostrar a você com seus chifres e rabo dizendo, “Com licença, estou roubando suas bênçãos e
seu ministério!”.
Não, ele é muito esperto para fazer isto. Então o que ele irá fazer é construir fortalezas em sua vida
usando a altivez até conseguir trocar a Palavra de Deus e o chamado de Deus para sua vida por uma
operação da carne!
Para que o diabo mantenha você derrotado em qualquer área de sua vida, ele terá que construir uma
fortaleza em seu modo de pensar. Esta fortaleza pode ser “quão indigno eu sou” ou “eu sei que Deus pode
me prosperar, mas...” ou “eu sei que Ele já levou minhas doenças e carregou Consigo minhas dores,
mas...” ou “Eu sei que tenho pecado em minha vida mas eu não consigo me livrar deles...”
Em cada um destes casos, as fortalezas podem ser tão poderosas que a pessoa pode até mesmo saber o
que a Palavra de Deus diz, mas a Palavra não pode funcionar em sua vida. Por quê? Porque ela fica presa
como em um castelo murado – uma fortaleza – construída por sistemas de pensamentos que passaram a
ser tão poderosos até tornarem-se uma ALTIVEZ que se levanta contra o conhecimento da Palavra de
Deus. E em vez de trazer cada pensamento à obediência de Cristo, estes sistemas de pensamentos irão
prender esta pessoa, sujeitando-a ao fracasso.
A arma mais importante que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Para que Ele se torne a arma que vai
destruir tais fortalezas, tal pessoa deve deixá-Lo trocar o sistema de pensamentos que o diabo construiu,
pelo sistema de pensamentos de Deus – que é a REVELAÇÃO da Sua Palavra. Eu chamo este processo
de “transformação da mente” e o apóstolo Paulo fala disto em Romanos 12:2:
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E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Existe, até mesmo, uma batalha que tenta agir neste processo em nossas vidas. Veja, quando uma pessoa
se vê em uma guerra entre seu espírito e a carne, uma parte dela quer obedecer e a outra não. Se ela não
fizer algo para fortalecer a parte que quer obedecer, e nunca fizer algo para mortificar a parte que não
quer, ela nunca vencerá.
Como vimos em Segunda Coríntios 10:4-5, Deus não nos deixou sem defesa. Ele nos deu armas
espirituais para serem usadas como chaves ou ferramentas. Quero lhe falar sobre algumas destas chaves e
encorajá-lo a ir contra as táticas do diabo. Se ele está lhe atacando agora ou plantou fortalezas em seu
passado prontas para florescer, você precisa se edificar e ir adiante em Deus independente de qualquer
coisa.
Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que a maior chave de transformação é a oração em línguas?
Quando você ora em línguas você está entregando seu espírito nascido de novo ao Espírito Santo onde
você está fazendo orações designadas a serem respondidas. Você está orando mistérios e segredos
divinos. E, neste caso, as línguas são um dom de revelação – o Espírito Santo está verdadeiramente
transferindo segredos divinos (mistérios) PARA O SEU ESPÍRITO.
A princípio a revelação aparecerá em sua vida na forma de sabedoria espiritual e entendimento. Depois,
ao você estabelecer-se em oração, o mistério de tudo o que Cristo é em você se abrirá mais e mais. As
fortalezas dos sofismas e toda altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus serão destruídas e
trocadas pelo SISTEMA DE PENSAMENTOS DE DEUS. O entendimento de Sua Palavra e unção
dentro de você montarão guarda, armando-se com o entendimento de Cristo em VOCÊ, A
ESPERANÇA DA GLÓRIA.
O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações e das gerações; agora, todavia, se
manifestou aos seus santos; aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, isto é,
Cristo em vós, a esperança da glória.
Colossenses 1:26,27.
Se o Espírito Santo é capaz de iluminar a Palavra de Deus em você quando você ora em línguas, isto
prova que aquela outra chave seria a meditação e assimilação da Palavra dentro de sua vida.
Meditar na Palavra é pegar um livro ou uma porção da escritura (em contexto) e lê-la seguidas vezes. Ao
fazer isto, a sua alma começará a assimilar o que você está lendo, e isto se torna parte de você e dá ao
Espírito Santo algo para trabalhar na transformação de sua alma à verdade.
Hebreus 4:12 nos dá discernimento do poder da Palavra:
Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos do coração.
A Palavra de Deus é viva e poderosa. É uma verdade que não pode ser alterada nem trocada e não há
nenhum conselho contra ela.
Graças a Deus que temos acesso a Palavra escrita, seja a Bíblia impressa em um papel ou escrita em um
computador. Mas são palavras válidas de Deus liberadas através de profecia. Encontramos isto em
Primeira Timóteo 1:18-19, onde o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo:
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Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que
antecipadamente foste objeto: combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa
consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé.
Estes versículos estão nos dizendo algumas coisas. Uma delas é que Paulo considerou válidas as
profecias. A segunda é que podemos travar um “bom” combate através delas. E, em terceiro lugar,
precisamos sustentar estas palavras na fé, porque os que assim não fizeram tiveram suas vidas ou
chamados “naufragados”.
Eu o encorajo a pegar as palavras que você recebeu através de uma ministração ou em momentos de
oração e ore a respeito delas, passando um tempo na presença de Deus e pedindo a Ele que lhe mostre se
aquelas palavras são verdadeiramente Dele. Pegue aquelas que você confia que são Dele e medite nelas.
Deixe que elas se tornem parte do seu ser. Lembre-se, você está tentando criar uma nova fortaleza – uma
que consiste no que o Deus Todo Poderoso diz sobre você, não o que o mundo ou o diabo diz.
Isto nos leva às duas próximas chaves que vão ao encontro das duas primeiras. A oração em línguas
edificará o seu espírito e a Palavra lhe dará algo a que se conformar, mas você também terá que lidar com
as emoções que permitem a construção de fortalezas. É aí que entra a adoração pessoal – o tipo onde você
está sozinho com Deus. Isto pode ser difícil no começo quando as emoções se levantam, mas creia-me, se
você continuar insistindo em ultrapassar as emoções, você entrará na presença de Deus e Sua paz
começará a lhe sustentar no meio de cada tribulação.
Eu recomendo que você comece a adorar, pelo menos, meia hora por dia enquanto você anda de um lado
para o outro com os braços erguidos dizendo que você é livre e que a Palavra de Deus é verdadeira. Para
quebrar as fortalezas, eu usaria Efésios 5:18-20, como diretriz.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, 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.
Em primeiro lugar, eu acharia uma escritura ou profecia que descrevesse a minha vitória sobre a minha
fortaleza, então eu faria canções espirituais com elas e as ministraria a Deus em meu quarto de oração,
cantando ou falando-as repetidas vezes. Por exemplo, “Eu Te adoro e Te louvo, Jesus. Eu sou livre
porque Você veio e deixou o cativo livre. Por isso não há condenação contra mim porque eu ando no
espírito e não na carne. Sua Palavra é a verdade e Você não é homem para mentir, a Sua Palavra diz que
eu posso ter o que eu digo e eu digo que eu sou livre...”
Além da adoração pessoal, você precisa confessar a Palavra. Quando você ora em línguas, você ministra
ao seu espírito. Quando você jejua, você está ministrando ao seu corpo (a verdade posicionada que você
está morto em Cristo), mas quando você confessa a Palavra, você está ministrando à sua própria alma.
A alma é o campo de batalha, porque é onde as fortalezas residem. Quando você fala a verdade de Deus,
sejam as escrituras ou suas profecias, você está sujeitando sua alma à verdade. A Palavra e as profecias
provêm uma imagem à qual sua mente se ajustará. Ao você falar a verdade, você não está apenas
declarando que aquilo seja o que diz, mas você está reforçando a imagem da verdade para que ela crie
raiz e cresça dentro de uma fortaleza divina. Você verá que, ao confessar a verdade, você e a sua situação
serão mudados.
Eu poderia também mencionar o jejum como uma arma poderosa em Deus, porque o jejum combinado
com a oração ajuda a trazer as fortalezas à luz em nossas vidas mais rapidamente. Os testes e tribulações
também as trarão à luz, mas eu preferiria não esperar pelos testes. O jejum e oração permitem ao Espírito
Santo revelar aquelas coisas que estão escondidas nas trevas e lidar com elas antes mesmo que os testes
venham. Quando lidamos com elas, através do poder do Espírito Santo e da Palavra, nosso caráter se
torna fortalecido.
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Então veja, nós não precisamos mais ser presos em uma armadilha pelas fortalezas. Deus, por Sua graça,
proveu um jeito e até mesmo nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em nossa vitória. Não é por obras e
sim por tomarmos uma decisão, fazendo algo sobre nossa situação com as armas e ferramentas que Ele
providenciou.
Por favor, não deixe o diabo o condenar com sofismas ou sistemas de pensamentos que ele construiu em
você. Saiba que o diabo está verdadeiramente com medo da graça de Deus – ele irá até mesmo mentir
sobre isto. Ele não quer que você pense que um Deus de amor ama você verdadeiramente e já
providenciou a vitória para você.
Deus sabe que às vezes nos atrapalhamos, mas não desista. Não deixe que o programa da condenação
comece; pare isso assim que você reconhecer esta tática favorita do diabo. E lembre-se: você é realmente
a justiça de Deus em Cristo Jesus!
Seu colaborador e amigo
DAVE ROBERSON
P.S. Estou incluindo as profecias que vieram no “The Family Prayer Center” em fevereiro. Creio que
você será edificado ao lê-as.
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Começo de Fevereiro de 2006
05 de Fevereiro de 2006
Com o avanço do tempo, ao caminhar adiante nesta trilha que Eu tenho para você, a revelação aumentará
e a Minha graça também, pois haverá momentos de unções da graça. Eu ajustarei os seus negócios. Eu
ajustarei seu comércio. Eu virei com a Minha unção e anjos adiante do tempo para fazer com que você
seja abençoado.
Então creia em seu coração, diz o Senhor, estas coisas irão acontecer.

(Durante um convite para receber a graça para aqueles que estavam engajados em problemas
financeiros desde que o preço da gasolina começou a subir.)
Eu estou pegando o que o Céu tem para este problema e despachando anjos, pois a Minha presença
precisa estar em muitas, muitas intersecções deste tipo de mover do Meu Espírito. Estou mobilizando o
que preciso agora e quero dar a muitos de vocês uma antecipação do que está por vir. Assim a Minha
graça está aqui e o Céu está em posicionamento.
Não espere até que você comece a ver os sinais do Meu mover no âmbito natural, mas comece a
regozijar-se agora ao esperar. O regozijo levará você ao próximo passo, pois a Minha graça, de fato, está
presente e estará presente para muitas coisas. Seja forte, seja forte.
Oração- Pai, eu O agradeço pelos anjos que não puderam vir para Jesus quando Ele morreu em nosso
lugar, para que agora possam vir para nós. Vão em frente anjos, providenciem estas transações, estes
aumentos, estes moveres do Espírito. Pai, eu libero esta herança, o dinheiro que foi pego, o dinheiro que
pertence a alguém e está perdido em algum lugar, QUE SEJA SOLTO!
Pai, eles serão fiéis. Está SOLTO! Todo dinheiro que o diabo roubou pertencente ao Reino –
DEVOLVA-O, em Nome de Jesus, Pai.

6
Venham anjos. Venham anjos. Deus, se Você precisar de dinheiro para o Reino e se Você estiver
procurando alguém para abençoar através de mim, venha à minha casa em primeiro lugar. Venha à
minha casa; ensine-me, eu sou Seu aluno.
12 de Fevereiro de 2006.
(Exortação e profecia)
O Corpo de Cristo está chegando em um momento de dobrar o joelho, dobrar o joelho. Estamos chegando
em um momento de dobrar o joelho, sendo isso agradável ou não para você – não digo de dobrar o joelho,
o que quero dizer é seguir as instruções Dele depois de dobrar seu joelho – sejam estas instruções
sinônimo de uma vida agradável para você ou não, na verdade não importa porque você já dobrou seu
joelho ao Rei. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Sua.
Isto requer algum tempo – vivemos em um mundo que exige atenção, se você quiser um divertimento,
muitos de vocês têm uma caixa em sua sala, um rádio em seu carro, algum tipo de divertimento que exige
atenção, mas nós queremos muito a presença de Deus. Existe um certo nível de Sua presença que é quase
uma exigência. Você pode receber a presença Dele, simplesmente levante as mãos e comece a orar;
Paulo e Silas à meia noite, na hora mais escura, feridos na prisão, a Bíblia diz que eles cantavam hinos,
eles adoravam a Deus, eles fizeram aquilo em voz alta. A presença de Deus veio! Ela estremeceu a
prisão.
É isso o que Ele está realmente falando e eu estou tentando ser bem preciso:
Haverá momentos em que a SUA presença será exigida pelo Rei – e não será opcional. Quando Ele
disser, “Venha” Ele não estará se importando com a sua conveniência, quando Ele disser. “Eu quero você
aqui nesta hora”.
Está vindo uma realidade do Senhor Jesus Cristo em sua vida, em tudo de nossas vidas, que será bem
mais alto do que já foi no passado. Ele não está mudando, nós é que estamos mudando. É uma
responsabilidade final e uma servidão.
Muitas coisas podem ser ensinadas, mas algumas precisam ser apreendidas. Você não pode
automaticamente reproduzir algo que aconteceu no passado. Isto não significa que você nunca pode
errar – não estamos fazendo lei – mas se você falhar com algo que Ele lhe disse para fazer, você não
pode dizer que está dobrando os joelhos. Se o Senhor disser para estar lá, esteja lá. Se o Senhor disser vá
lá e faça isto, faça na hora – é opcional no sentido de que você pode escolher desobedecer. Não é
opcional se o seu objetivo é andar no Caminho Dele para a sua vida. E eu sei que se você está nesta
igreja, este é o seu objetivo.
O rápido irá mais rápido. O devagar mais devagar. Você consegue ver isso? Aqui estão dois grupos;
neste momento eles estão em igualdade. Se o rápido for mais rápido e o lento mais lento, haverá um
espaço cada vez maior entre os dois grupos. A qual dos grupos você quer pertencer?
Acho que Ele está dizendo que um momento se aproxima e já é agora, de dobrar o joelho onde sua vida
não é mais sua. Onde Eu estou, o Senhor diz, está o Meu servo. Seja onde for que Ele quer que você
esteja, é onde você tem que estar.

Vou dizer novamente porque vejo o quadro de novo: Estamos entrando em um período; vamos aqui de
novo tentar usar palavras através de uma imagem:
O Corpo de Cristo está prestes a dobrar o joelho ante o trono de Jesus Cristo de uma maneira nunca vista
até agora. Sei que Jesus é o seu Senhor, Ele sabe disto também, mas estamos entrando em um nível da
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realidade deste Senhorio que mesmo para aqueles que têm andado pelo Seu Espírito por muitos anos,
será algo novo.
Será como ouvir literalmente Sua voz. Não estou dizendo que você irá ouvir, mas talvez você ouça. Será
inconfundível. Haverá um grupo que estará indo mais rápido e mais rápido e mais rápido e é para aqueles
que tremem à voz Dele. Para aqueles que vêem a voz Dele como um tesouro precioso. A Sua voz, Suas
palavras se tornarão sua vida.
Não há motivos escondidos, nem motivação pessoal e nem motivação lucrativa, exceto dobrar o joelho e
servir ao Rei. Estes estão atingindo um nível de Senhorio e liderança inédito desde o primeiro século. E
Eu posso dizer, “diz o Espírito do Senhor”.

Você pediu algo muito difícil, não para onde Eu estou sentado, diz o Senhor, mas onde você está sentado
é algo difícil. Muitos correm de seu flagelo, de sua cruz, assim que os vêem embora tenham clamado a
Mim por anos para vê-los.
Ao comunicar a Minha mente a você nestes dias, o nível de responsabilidade será medido pelas Minhas
palavras que você ouviu com seus ouvidos. Haverá alguns que fugirão. Não seja como estes; ouça as
Minhas palavras, ouça a Minha voz e atinja o alvo. Gloriosos dias já estão no horizonte, diz o Senhor.
Não deixe que sua fome morra. Continue ouvindo, ouça atentamente. Eu estou por acender um fogo que
não pode ser apagado e o mundo virá, pois o mundo precisa do que Eu estou originando neste dia. Não
corra. Não fuja de volta, mas corra para frente, atinja o alvo.
Comentários – Eu vi dois grupos – um que vai mais rápido e outro que vai mais lento. Para o que vai mais
rápido, cada pessoa está indo para a sua cruz. Aliás, o jejum é o melhor exemplo disto, mas há outras
coisas que Ele dirá, como – “Isto tem que sair da sua vida”, “Aquilo tem que sair da sua vida”. E eu vi
poucos, não muitos; eu vi poucos fora do grupo mais rápido correrem em direção ao grupo mais lento. Ele
permitirá que você faça isso. Mesmo assim você irá para o Céu. Mas eu não quero estar naquele grupo e
nem você.

