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Querido Amigo, 
  
 Um dia, quando eu estava pregando, fiz o seguinte comentário: “Quando alguns de nós fomos cheios com o Espírito 
Santo, a primeira coisa que Ele fez foi visitar nossa alma, dar uma olhada e voltar para o nosso espírito, exclamando, 'Ainda 
bem que sou Deus! Se não fosse por Mim, ninguém poderia ajudar essa pessoa!'” 
 
 Apesar de tudo, essa brincadeira tem um tom de verdade. Não importa quem sejamos, a medida de sucesso em nossa 
vida depende da transformação de nossas almas. Existem muitos cristãos, por exemplo, que passaram por coisas terríveis 
antes de serem salvos através de pessoas que confiavam e amavam. Consequentemente, fortalezas de mágoa e amargura se 
formaram em suas almas. Mas quando essas pessoas nascem de novo, Deus remove seus corações de pedra, substituindo-os 
por um novo espírito recriado; como está escrito em Ezequiel 11:19,20: 
  E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei da sua carne o 
 coração de pedra, e lhes darei um coração de carne;  
  Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram; e eles me 
 serão por povo, e eu lhes serei por Deus.  
 

Nessa passagem, Deus está dizendo que a razão de agora podermos andar em Sua Palavra e cumprir seus 
mandamentos vem com o novo espírito que Ele nos deu. Ele Se tornou nosso Deus, e nós nos tornamos Seu povo. Nosso 
novo espírito nos dá a natureza que precisamos para guardar a Sua Palavra e dá ao Espírito Santo o que Ele precisa para 
operar transformação em nós. 

 
 É a nossa nova natureza que possibilita a transformação da nossa alma. Sem ela, a nossa alma – mente, intelecto e 

emoções – não tem a capacidade de ser transformada pela Palavra de Deus. Deus quer nos libertar de nossas fortalezas, e Ele 
o fará em todas as áreas de nossas vidas se permitirmos. Como 3 João 1:2 diz, Amado, desejo que te vá bem em todas as 
coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.  

 

Veja, Deus quer lhe dar saúde e longos anos de vida. Além de suprir suas necessidades, Ele quer prosperá-lo 
financeiramente. Ele deseja encher os seus dias com o que você gosta, pois Ele tem prazer em desenvolver a prosperidade da 
sua alma! 

  
 O próximo passo é compreendermos a transformação da nossa alma. Transformação significa “uma mudança completa 

de um estado para outro”. No nosso caso, essa palavra se refere a uma mudança total de caráter – de ruim para bom, de fraco 
para forte, de caótico para tranquilo. Você quer saber qual é a melhor forma de começar esse processo, para ser liberto de 
todas as obras do diabo? Tomemos a pobreza como exemplo. Quando ela vier bater em sua porta, medite nessa verdade: 
Você não é mais a mesma pessoa; você foi transformado. Você é uma nova criatura em Cristo e, portanto, deixou de ser 
suscetível às fortalezas demoníacas; isso inclui a maldição da pobreza. 

 

A verdade é que não existe fortaleza que a Palavra de Deus não possa derrubar e substituir com uma mudança de 
caráter. É por isso que a diferença entre ser um crente vencedor ou derrotado é que o vencedor aprendeu a meditar na Palavra 
de Deus. A meditação traz o caráter divino em nossa vida, quando começamos a ser transformados de acordo com a Palavra. 
Meditar na Palavra de Deus também desenvolve nossa fé. 

 

O que quero lhe ensinar sobre a meditação me levou anos para entender. Na medida em que discutimos esse assunto, 
lembre: Deus não faz acepção de pessoas. Ele não abençoa uma pessoa e deixa outra sofrendo com confusão e derrota. No 
entanto, Ele nos dá todos os princípios bíblicos que espera que sigamos como pré-requisitos para sermos abençoados. Um 
desses princípios vitais é a importância de meditarmos na Sua Palavra, como Salmos 1:1-3 diz: 

  Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no 
 caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.  

  Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite.  
  Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu 

 tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.  

 

Note que o segundo versículo diz que esse homem tem prazer na Palavra de Deus e medita nela DIA E NOITE. Por 
quê? Porque de todas as coisas que Deus criou em nós, nenhuma é tão única como a nossa alma, exceto o espírito humano. 
Dentro da alma está nossa vontade e direito de tomar decisões, o que significa que podemos escolher servir a Deus ou à carne. 
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Nenhum anjo ou homem é forçado a servir a Deus contra sua vontade. Foi um grande risco para Deus deixar intacta a 
vontade dos homens e anjos. Embora a liberdade de escolha possa ser usada para o bem ou mal, é a única coisa que possibilita 
a verdadeira adoração a Deus. 

 

Há muito tempo, o anjo Lúcifer foi criado como um agente moral com livre arbítrio e escolheu desviar um terço dos 
anjos em rebelião. Quando isso aconteceu, Deus não o sujeitou à escravidão por ter exercido sua liberdade de escolha. Pelo 
contrário; Deus o baniu do Céu e restaurou o estrago feito. E no fim desse mundo, Deus aprisionará o diabo – não por Sua 
escolha, mas pelo que Satanás decidiu fazer. 

 

Pense no estrago sofrido pela raça humana devido à escolha de Adão de desobedecer a Deus. Graças a Deus 
começaremos uma vida nova no novo Céu e nova terra sem a influência de Satanás! Deus priorizou nosso direito de escolha. 
Então, se escolhermos meditar em Sua Palavra dia e noite, Ele poderá nos levar à vitória. Mas também podemos escolher 
sermos levados à destruição. Nesse caso, isso será nossa culpa, não de Deus. Podemos escolher a carne, ou a Palavra. Quando 
escolhemos a Palavra, um atributo único de nossa alma entra em operação. 

  
Seja para o bem ou mal, nossa alma tem a habilidade de nos transformar naquilo em que a mais sujeitamos. É por isso 

que Salmos 1:2 diz que devemos meditar na Palavra de Deus dia e noite. Embora tenhamos uma nova natureza – que é nosso 
espírito humano renascido –, ela pode ser abafada pela alma quando escolhemos ouvir nossa natureza carnal em vez da nova 
natureza. 

 

Romanos 12:2 diz isso da seguinte forma, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados 
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus. Ou seja, quanto mais nos sujeitarmos à natureza carnal, mais nos conformaremos aos desejos carnais. Mas quanto mais 
nos sujeitarmos à Palavra de deus, mais seremos transformados por sua verdade que muda nossas vidas. 

 

Deixe-me lhe dar um exemplo do poder da alma. Você já se perguntou como uma criancinha aprende a falar duas ou 
três línguas fluentemente com apenas 5 anos de idade? Quando ela fala, nem pensa no que está fazendo. Quando ela quer 
dizer algo, as palavras fluem, sendo traduzidas instantaneamente. A criança nem tenta aprender cada língua; aliás, ela nem sabe 
que aprendeu, pois simplesmente as assimilou. 

 

Veja, assimilar uma língua não apenas algo mental. É um processo no qual nos entregamos à língua e a assimilamos – 
ela se torna parte de nós, e nós nos tornamos parte dela. Mas geralmente tentamos aprender uma língua, como inglês por 
exemplo, comparando uma palavra em português com uma em inglês. Ao fazer isso, estamos usando apenas um atributo da 
alma – o intelecto. Esse processo de assimilação será muito lento e esqueceremos a maioria das coisas que tentarmos 
aprender. 

 

Por outro lado, se você for abandonado em um vilarejo nos Estados Unidos por três anos, onde não houver nenhum 
brasileiro, posso lhe garantir que sua alma assimilará a língua inglesa, pois a sua mente, vontade, intelecto e emoções entrarão 
em ação como modo de sobrevivência. A sua alma tem o poder de transformar você a ponto de não precisar traduzir as 
palavras em sua mente; elas apenas fluirão. 

 

Agora pense nisso: O que você acha que aconteceria se você aprendesse a meditar na Palavra de Deus dessa forma? Se 
você aprender a meditar usando todos os atributos da alma, você deixará de se entregar apenas intelectualmente à Palavra de 
Deus, pois passará a investir todo seu ser, assimilando-A como uma criança assimila uma língua. Lembre que a alma foi criada 
por Deus para transformá-lo àquilo que você a mais sujeitar. 

 

Quando a sua alma assimila a Palavra, você não precisa parar e pensar o que Deus quer dizer – isso será espontâneo, 
pois você atingirá um estado em que a Palavra se torna parte de você, e você se torna parte Dela. Jesus disse, “Se você estiver 
em Mim e as Minhas palavras estiverem em você, peça o que quiser e receberá.” (João 15:7). A assimilação da Palavra 
transforma a sua alma e a sua mente até que você se torne tudo o que Deus diz que você é em Cristo. 

 

Suponhamos que um dia eu acorde e decida que quero saber mais sobre ofertar e receber. Aliás, quero me tornar um 
empresário bem sucedido com o propósito de ofertar para o Evangelho. Na minha busca por entendimento sobre esse 
assunto, descubro que o Céu não se importa em se envolver com as minhas finanças, enquanto eu não me envolver com o 
Céu. Também descubro que não preciso ser um evangelista, pregador ou mestre para ganhar almas para o Reino; apenas 
preciso me envolver com Deus em uma parceria. Então, quando eu e Ele estivermos cuidando dos negócios juntos, 
financiaremos uma das maiores aventuras salvadoras de almas da minha época! 

 

Contudo, sei que Deus não Se conformará ao meu jeito de fazer as coisas. Então só me restará uma opção: Precisarei 
me transformar no jeito que DEUS pensa. Para fazer isso, preciso recorrer à Sua Palavra. Nela, encontrarei revelações dos 
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maiores homens de Deus – homens que foram pioneiros nesse caminho de transformação. Tudo o que preciso fazer é 
assimilar o que Deus lhes ensinou e seguir os seus passos. 

 

Na Palavra, acho que Jesus não elogiou nenhum outro homem com sabedoria como o Rei Salomão. Quando Jesus 
falou sobre ele, estava ensinando sobre o desejo de Deus de suprir nossas necessidades: 

  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.  
(Mt. 6:28,29) 

 

Deus deu a Salomão tanta sabedoria e riqueza devido à sua vontade de julgar retamente, ajudar as pessoas e evangelizar 
os estrangeiros. Salomão se tornou um marco que mostra a vontade de Deus de abençoar o seu povo. 

 

Se o meu objetivo é me tornar um empresário do Evangelho, preciso buscar saber precisamente o que Deus ensinou a 
Salomão. Em um ano, esse homem juntou 25 toneladas de ouro. Nos preços de hoje, isso seria equivalente a mais de 2 bilhões 
de reais – isso sem contar o marfim, prata, joias e outros metais preciosos que ele tinha! 

 

O primeiro ato oficial de Salomão como rei após assumir o trono de seu pai, Davi, foi sacrificar mil oferendas. 
Salomão não queria que houvesse nada entre ele e Deus. Essas oferendas lhe custaram praticamente 500 mil reais! 

 

Depois, na consagração do templo que construiu para Deus, Salomão sacrificou 144 mil oferendas. Vejamos como ele 
fez intercessão a Deus pelos estrangeiros em Israel:  

  Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas 
 por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando 
 nesta casa;  

  Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o 
 estrangeiro te suplicar; a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam, 
 como o teu povo Israel; e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei.  

(2 Cr. 6:32,33) 

 

Deus tornou esse homem rico, pois ele escolheu sujeitar sua alma a Deus para ser ensinado. E Salomão aprendeu a 
operar tanto em justiça quanto nos negócios terrenos. 

 

Se eu quiser me tornar um empresário do Evangelho com a sabedoria e prosperidade do Rei Salomão, não posso 
aceitar que meu mestre seja um mendigo. Por outro lado, suponhamos que Salomão tivesse deixado um registro de tudo que 
Deus lhe ensinou, caso alguém quisesse seguir seu exemplo. Se Salomão pudesse me ensinar tudo o que aprendeu sobre 
financiar o Evangelho e transformar a alma, você acha que valeria a pena me dedicar a isso? É claro que sim! Bem, podemos 
encontrar esse registro no livro de Provérbios – o legado de Salomão! 

 

Lembre, foi o pai de Salomão, Davi, que escreveu em Salmos 1:1,2: Bem-aventurado o homem que não anda 
segundo o conselho dos ímpios …  Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de 
noite. Davi instruiu seu filho na Palavra de Deus, encorajando-o a obter sabedoria e entendimento, e a exaltar e acolher a 
Palavra como sua própria vida (Provérbios 4:3-13). Esses princípios se tornaram tão enraizados em Salomão que ele acumulou 
uma fortuna incrível, devido à sabedoria em que andava. 

 

Deus usou o livro de Salomão (Provérbios) como um padrão eterno para o Seu povo entender as armadilhas e perigos 
da abundância. O livro provê a sabedoria necessária não só para prosperar grandemente, mas para nunca deixar de amar a 
Deus mais do que o dinheiro. 

 

Portanto, se eu fosse chamado para um ministério de ofertar ao Reino de Deus, ou se apenas quisesse aumentar minha 
sabedoria para viver e conduzir uma empresa, aprenderia a meditar na Palavra de Deus. Começaria meu processo de 
aprendizado, rodeando minha alma com a sabedoria de Salomão, assimilando o livro de Provérbios a fim de transformá-la. Eu 
leria o livro pelo menos 50 vezes sem fazer nenhum estudo em versículos isolados. Continuaria lendo, disciplinando minha 
mente propositalmente a reconhecer cada pensamento em cada versículo. Não precisaria entender o que eles significam, 
apenas reconhecer o seu conteúdo. Se de repente perceber que estou a oito, nove ou dez versículos adiante, sem lembrar o 
que ficou para trás, voltaria ao último versículo para subjugar a minha memória a ele. Continuaria fazendo isso precisamente 
até terminar as 50 vezes, do início ao fim. 
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Através desse processo, eu estaria preparando a minha alma e espírito com todo o conteúdo do que Salomão disse 
sobre sabedoria no livro de Provérbios. Apenas depois de cumprir meu objetivo é que começaria a fazer estudos dos 
versículos isolados. 

 

Veja, é impossível estudar, ler ou memorizar a Palavra de Deus dia e noite. É por isso que essas atividades podem 
somente me ajudar na meditação na Palavra, não substituí-la. Contudo, quando assimilo todo o livro de Provérbios, ao lê-lo 50 
vezes, tomei o primeiro passo na minha preparação para meditar na sabedoria de Salomão dia e noite, em qualquer lugar e a 
qualquer momento – porque dei ao Espírito Santo o que Ele precisa para transformar minha alma ao que a Palavra diz. 

 

Um dia Deus me disse, “ Quero que você comece a se entregar à Palavra de Deus de uma forma diferente, mas quero 
que não pare de ler toda a Bíblia. Você a lerá por inteiro constantemente. E então lhe direi quais livros deve assimilar 
individualmente. Quero que faça isso repetidas vezes, pois futuramente profetizarei a Minha mente em cada livro para as 
pessoas. Quero poder vir sobre você e citar versículos enquanto movo. Assimile, filho; pois o poder está nisso”. 

 

Deixe-me dizer que da mesma forma que você precisa ser duas vezes mais forte que um Cristão comum para manter 
uma vida de oração constante, você precisará ser muito forte para sobreviver à resistência de Satanás contra a sua 
transformação e meditação na Palavra. Você se encontrará desmotivado a orar e a ler a Palavra, sem mesmo saber o que 
houve – o diabo sabe como ser sorrateiro. Você não faz ideia de quanto medo ele tem dessa prática, justamente porque ela 
torna você muito perigoso. 

 

Você passará por uma luta mental em suas emoções, mas a solução é continuar lendo a Palavra em voz alta. É 
necessário substituir os seus pensamentos com os de Deus. Quando você fala em voz alta, está adicionando mais uma chave à 
assimilação da Palavra de Deus – o poder da confissão. 

 

Depressão, desespero, e perda da noção da realidade são algumas das armas que o inimigo usa. Apenas espere até 
descobrir as grandes quantidades de revelação e poder da transformação quando começar a assimilar a mente de Cristo na 
Palavra, pois a fé vem por ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus (Rm. 10:17). Deus usará cada situação da sua vida, seja nas suas 
emoções ou nos problemas de negócios, para lhe ensinar sobre os capítulos que você tem assimilado. 

 

Se você precisa de cura física, ou uma cura para relacionamentos na família, estabilidade emocional, condição de pagar 
suas contas sem atraso, ou o desejo de se tornar um empresário do Evangelho – qualquer que seja seu desejo ou preocupação 
– os princípios da meditação são os mesmos e podem ajudá-lo a superar as estratégias do inimigo em sua vida. 

 

Como meu exemplo anterior, suponha que se tornar um empresário seja seu objetivo. Ao começar o processo de ler o 
livro de Provérbios 50 vezes, também seria uma boa ideia obter uma versão em áudio do livro, para ouvi-la repetidas vezes. 
Você pode até fazer uma gravação com a sua voz. Ouça enquanto dorme, e todos os capítulos passarão pelo seu espírito 
durante a noite, fazendo com que ele assimile as palavras de Provérbios. Finalmente, após lê-lo 50 vezes, comece a fazer um 
estudo detalhado dos versículos. 

 

Se você seguir esse processo descrito aqui, ficará maravilhado com a revelação que receberá, ajudando-o a se tornar um 
empresário para a divulgação do Evangelho! 

 

Caso a sua situação for outra, procure versículos relacionados a ela e leia-os repetidas vezes. Se puder, grave-os com a 
sua voz e ouça-os também. Isso trará a mudança que você precisa nessa área, assim como o livro de Provérbios ajudará os que 
desejam ser empresários. 

 

Um dos melhores momentos para se assimilar é quando acordamos e ainda estamos na cama. Nossa alma pode 
funcionar ao máximo, pois nossa mente está livre de todos os pensamentos do dia anterior. Você não pode forçar a revelação. 
Apenas o Espírito Santo pode lhe dar entendimento das coisas espirituais. Mas a assimilação da Palavra prepara você para a 
verdade necessária para se tornar um aluno diante Dele. Através desse processo de meditação, você abrirá uma porta para que 
o Seu Mestre traga ao seu espírito a revelação necessária para seu benefício e crescimento espiritual. 

 

Seja abundantemente abençoado e que a sua alma seja transformada na vontade de Deus! 
 Seu amigo e colaborador, 

Dave Roberson 


