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DAVE ROBERSON 

Maio – 2010 
Querido Irmão, 
  
 Um dia, enquanto estava ministrando em uma linha de oração, notei uma tática comum usada pelo inimigo. Ela é uma 
das preferidas de Satanás, e, por isso, não me surpreendi quando o Senhor começou a ministrar palavras de encorajamento 
para os que estavam na linha. 
 
 Trata-se da condenação, e um de seus frutos é sentir-se “indigno”, “sem valor”. Comecei a reconhecer isso no início 
do meu caminhar com Deus. Naquela época, eu não sabia nada sobre justiça, mas atingi um lugar onde entedia que a carne 
tinha poder sobre minha mente. Esse poder atormentava os meus pensamentos a tal ponto que eu não sabia se estava bem aos 
olhos de Deus ou não. 
 
 O diabo, ao operar através da carne, rouba uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter: a sensação profunda 
de segurança e paz interior que vem quando sabemos que estamos bem aos olhos de Deus! A última coisa que o diabo quer é 
que descubramos que Deus disponibilizou tudo o que está no Céu para nós, através do posicionamento que Jesus nos deu – 
sua justiça. 
 
 Então, o diabo atormenta as pessoas a pecarem, e quando a pressão se torna insuportável, elas são tentadas a desistir. 
Em seguida, ele vem com condenação e diz, “Está vendo? Você não está bem diante de Deus! Se fosse justo, não seria mais 
tentado a pecar. Tem algo errado em você. Deus nunca ouvirá suas orações”. 
 
 Deixe-me assegurá-lo: Essa guerra que acabei de descrever não vem do espírito nascido de novo. Isso é um produto 
do ataque de Satanás contra a carne. Não importa o quanto ele nos atente, ou o quanto a carne queira ceder. Esse ataque não 
tem nada a ver com a nossa posição justificada em Deus, e quanto mais rápido nos dermos conta de que nossa maior defesa 
contra a carne é entender essa operação por inteiro, melhor. 
 
 Muitos já aprenderam como superar os ataques do diabo na carne, a ponto de decidirem guardar sua salvação, 
servindo a Deus, não importa o que aconteça. O único problema é que, mesmo decidindo isso, ainda permitimos que o diabo 
ponha uma barreira no que faremos ou não para Deus. E, conseqüentemente, ele põe uma barreira no que receberemos ou 
não de Deus. 
 
 O diabo faz isso quando atormenta a mente de uma pessoa com condenação – principalmente na área dos fracassos – 
até que consegue construir uma fortaleza nos pensamentos dela, de que ela é indigna e sem valor. E, embora essa pessoa saiba 
que Deus pode fazer tudo, ela é convencida pelo diabo de que para ela, ELE NÃO FARÀ. 
 
 Para cada problema que encontramos, Deus sempre tem uma saída, e Ele provê uma resposta em Segunda Coríntios 
10:4,5: 
 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das 
fortalezas; 
 Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo 
todo o entendimento à obediência de Cristo. 
 
 Note que as armas com as quais precisamos lutar nesse tipo de batalha não são naturais, mas espirituais. Aliás, o 
versículo 4 diz, poderosas em Deus para destruição das fortalezas. No começo eu não entendia muito bem o que eram 
fortalezas. Aliás, sempre me perguntava que tipo de fortaleza seria tão poderosa a ponto de ser destruída apenas por “armas 
poderosas de Deus”, como está na Palavra. Mas então, finalmente entendi. 
 
 As fortalezas às quais Paulo se referia estão no versículo seguinte: Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se 
levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja, um 
conselho é um sistema de pensamento, ou a forma que uma pessoa pensa, formado de emoções. 
 
 Assim, as fortalezas, os conselhos e a altivez que temos que destruir são sistemas de pensamento que o diabo exaltou 
acima da Palavra e conhecimento de Deus. E porque Satanás sabe que Deus nos deu, como crentes nascidos de novo, poder 
sobre todo o poder do inimigo, ele sabe que a única forma de nos atormentar é nos atacar com seus próprios sistemas de 
pensamento – atiçando nossas emoções – até que, em vez de sermos transformados pela renovação de nossa mente, 
permaneçamos conformados a esse mundo. 
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 Um dos alvos preferidos do diabo é o chamado de Deus em nossa vida. Todos nós temos um chamado de Deus. 
Nem todos são chamados para pregar, mas se fomos chamados para ser um apóstolo, profeta, mestre ou outra operação de 
milagres, dons de cura, socorros, governos ou variedades de línguas, a verdade é que Deus chamou a todos nós para 
cumprirmos uma ou mais dessas operações. 
  
 O problema é que o diabo também sabe que você foi chamado para cumprir uma dessas operações, mas ele não vai 
aparecer na sua vida vestido de vermelho com chifres e dizer, “Com licença, deixe-me roubar suas bênçãos e ministério!”. 
Não, ele é esperto demais para fazer isso. Ele construirá uma fortaleza em sua vida, através de conselhos, até que tenha 
substituído a Palavra de Deus e o Seu chamado com uma operação da carne! 
 
 Para que o diabo mantenha você na derrota em qualquer área de sua vida, ele precisa literalmente construir uma 
fortaleza em seu pensamento. Essa fortaleza pode dizer “como sou indigno”, ou “Sei que Deus pode me prosperar, mas...” ou 
“Sei que Ele levou minhas doenças e carregou minhas dores, mas...”, ou até “Sei que tenho esse pecado em minha vida, mas 
não consigo me controlar”. 
 
 Em cada um desses casos, a fortaleza pode ser tão poderosa que embora a pessoa saiba o que a Palavra de Deus diz, 
Ela não pode operar em sua vida. Por quê? Porque Ela sempre se depara com uma barreira – a fortaleza – formada de 
sistemas de pensamentos tão poderosos que se tornam a ALTIVEZ que se exalta acima do conhecimento da Palavra de 
Deus. Assim, em vez de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, esses sistemas de pensamentos capturam a 
pessoa e a sujeitam à derrota. 
 
 A arma mais importante que Deus nos deu foi o Espírito Santo. E para que Ele consiga Se tornar a arma que derruba 
fortalezas, precisamos permitir que Ele substitua os sistemas de pensamentos que o diabo construiu pelos pensamentos de 
Deus – que é a revelação da Sua Palavra. Chamo esse processo de “transformação da mente”, e o Apóstolo Paulo fala sobre 
isso em Romanos 12:2: 
 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. 
 
 E também há uma batalha para fazer com que esse processo aconteça em sua vida. Veja, quando uma pessoa se vê em 
uma guerra entre seu próprio espírito e carne, uma parte dela quer obedecer e outra, não. E se ela nunca fizer nada para 
fortalecer a parte que quer obedecer, mortificando a parte desobediente, ela talvez nunca seja vencedora. 
 
 Como vimos em Segunda Coríntios 10:45, Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu armas espirituais para 
usarmos, chamadas de chaves ou ferramentas. Quero falar-lhe um pouco sobre essas chaves e encorajá-lo a lutar contra as 
táticas do diabo. Ele pode estar atacando você agora, ou pode ter construído fortalezas no seu passado; independentemente, 
você precisa se edificar e avançar em Deus. 
 
 Seria uma surpresa se eu lhe dissesse que a principal chave para essa transformação é a oração em línguas? 
 
 Quando você ora em línguas, você entrega seu espírito nascido de novo ao Espírito Santo para que suas orações 
sejam respondidas. Você também ora mistérios e segredos divinos. E, nesse caso, as línguas são um dom de revelação. O 
Espírito Santo está literalmente transferindo segredos divinos (mistérios) ao seu espírito. 
 
 A princípio a revelação aparece em sua vida na forma de sabedoria e entendimento espiritual. Então, na medida em 
que você se estabelece na oração, o mistério de tudo o que Cristo é em você se abrirá cada vez mais. As fortalezas dos 
conselhos e altivez que se exaltam contra o conhecimento de Cristo serão destruídos e substituídos por sistemas de 
pensamentos de Deus. O entendimento da Palavra Dele e a unção dentro de você se levantarão como guarda, armada com o 
conhecimento de Cristo em você, a esperança da glória. 
 

O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi 
manifesto aos seus santos; 

Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, 
que é Cristo em vós, esperança da glória. 

Colossenses 1:26,27 
 

Se o Espírito Santo ilumina a Palavra de Deus em você enquanto você ora em línguas, é óbvio que outra chave seria 
meditar e assimilar a Palavra em sua vida. Meditar na Palavra significa separar uma carta ou parte das Escrituras – dentro do 
contexto – para lê-la repetidas vezes. Na medida em que você faz isso, sua alma começa a assimilar o que está lendo. Aquilo se 
torna parte de você e dá ao Espírito Santo o que Ele precisa para transformar sua alma na verdade. 
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Hebreus 4:12 nos dá discernimento sobre o poder da Palavra de Deus: 
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração. 

 
 A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é a verdade e não pode ser alterada ou modificada. Não existe conselho contra 
Ela. Graças a Deus temos acesso à Palavra escrita, seja a Bíblia impressa em papel ou no computador. Mas também existem 
palavras válidas de Deus em forma de profecia. Encontramos isso em Primeira Timóteo 1:18,19, onde o Apóstolo Paulo 
escreve a Timóteo: 

Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, 
milites por elas boa milícia; 

Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 
 
 Esses versículos nos dizem três coisas importantes. Em primeiro lugar, Paulo considera válidas as profecias. Em 
seguida, podemos militar uma “boa” milícia (combate) por elas. E, finalmente, precisamos manter essas palavras em fé, pois os 
que não fizeram isso tiveram um “naufrágio” em suas vidas. 
 
 Encorajo você a pegar as palavras que recebeu através do ministério ou momentos de oração e orar sobre elas, 
passando tempo na Presença de Deus, pedindo a Ele que lhe mostre se essas palavras realmente vêm Dele. Separe as palavras 
que têm certeza serem de Deus e medite nelas. Deixe que elas se tornem parte do seu ser. E lembre que você está tentando 
criar uma nova fortaleza, uma fortaleza divina – que consiste do que o Deus Todo Poderoso diz sobre você, não o que o 
diabo diz. 
 
 Isso nos leva às duas próximas chaves que acompanham as primeiras duas mencionadas. Orar em línguas edifica o seu 
espírito, e a Palavra lhe dá algo a que se conformar. No entanto, você também precisa lidar com as emoções que formam as 
fortalezas. É aí que entra a adoração pessoal – o tipo de adoração que você faz sozinho com Deus. Talvez isso seja difícil no 
início, quando suas emoções se levantam, mas, acredite que se continuar usando essa chave, você entrará na Presença Dele e a 
Sua paz será sua força durante a tribulação. 
 
 Recomendo que você comece a adorar pelo menos meia hora por dia, andando, levantando suas mãos e confessando 
que está livre, pois a Palavra de Deus é a verdade. Para quebrar fortalezas, uso esses versículos de Efésios 5:18-20 como 
parâmetro: 
  E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito; 

 Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no 
vosso coração; 

  Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
 Primeiro, encontraria versículos ou profecias que descrevem a vitória sobre a minha fortaleza. Em seguida, faria delas 
cânticos espirituais e ministraria a Deus no meu quarto de oração pessoal, cantando ou dizendo-as repetidas vezes. Por 
exemplo, “Eu Te louvo, Jesus. Estou livre porque Você veio e libertou os cativos. Portanto, não há condenação contra mim, 
pois ando no espírito e não na carne. A Sua Palavra é a verdade e Você não é homem para mentir. A Sua Palavra diz que 
tenho o que digo, e eu digo que estou livre!” 
 
 Além da adoração pessoal, você precisa confessar a Palavra. Quando você ora em línguas, você ministra ao seu 
espírito. Quando você jejua, você ministra ao seu corpo – a verdade estabelecida de que você está morto em Cristo –, mas 
quando você confessa a Palavra, você está ministrando à sua própria alma. 
 
 A alma é onde você encontra o campo de batalha, pois é onde estão as fortalezas. Quando você fala a verdade de 
Deus, seja pelas Escrituras ou suas profecias, está sujeitando sua alma à verdade. A Palavra e as profecias trazem uma imagem 
à qual sua alma se conforma. Na medida em que fala a verdade, você não declara, mas também reforça a imagem dela, para 
que tome raiz e cresça em uma fortaleza de Deus. Você perceberá que quando confessa a verdade, as suas situações e você 
mesmo mudarão. 
 
 Também posso mencionar o jejum como uma arma poderosa de Deus, pois combinado à oração, ele faz com que as 
fortalezas sejam expostas mais rapidamente. Os testes e tribulações também fazem isso, mas você não deve esperar que eles 
aconteçam. O jejum e a oração fazem com que o Espírito Santo revele o que está escondido nas trevas, permitindo que 
lidemos com isso antes que cheguem as tribulações. Quando fazemos isso, o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus 
fortalecem nosso caráter. 
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 Veja, não precisamos mais ficar presos pelas fortalezas. Deus, por Sua graça, proveu uma saída, dando-nos o Espírito 
Santo para nos ajudar a chegar à vitória. Não é uma obra da carne, mas uma atitude em fazer algo sobre a situação com as 
armas e ferramentas que Deus nos deu. 
 
 Por favor, não deixe que o diabo condene você com conselhos e sistemas de pensamentos que construiu em seu 
interior. Continue fazendo o necessário para se edificar na justiça de Deus – orando em línguas, permanecendo na Palavra de 
Deus e tendo comunhão com Ele. Veja, o diabo tem muito medo da graça de Deus – ele até mente sobre ela. Ele não quer 
que você pense que Deus realmente o ama e proveu sua vitória. 
 
 Deus sabe que às vezes erramos, mas não desista. Não permita que o engano da condenação comece! Interrompa-o 
assim que perceber essa tática preferida do diabo. E lembre que você realmente é a justiça de Deus em Cristo Jesus! 
  

Seu amigo e colaborador 
DAVE ROBERSON  

 
Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center” 

Tulsa, Oklahoma 
 

“Não Se Condene” 
 

3 de Dezembro de 2006 – Eu não sou suficiente? 
 Digo estas coisas a você para que você tenha vitória, pois todo o tipo de tribulação virá sobre você até que esta 
dispensação acabe. Todo o tipo de tentação virá sobre você, mas Eu não sou suficiente? Eu não sou suficiente? Diz o Senhor. 
 Não se condene por não ter a Minha força, antes faça o necessário para ser forte. Por que você fica na condenação 
quando já abri o caminho da vitória para você? Sou Eu que estou condenando você? Não, pois quando você participa do que 
o está condenando, você se condena. Sempre estou pronto com a solução. Por que você não sai de onde está e Me deixa ser a 
força da sua graça? Diz o Senhor. 
 
4 de Fevereiro de 2007 – Nada tem o poder de parar você 
 Não existe necessidade ou razão de você se condenar, pois as suas fraquezas podem ser superadas. Para que se 
condenar? Apenas se entregue a Mim e operarei Minha graça em você. Por que você se limita? Quando faz isso, põe limites 
em Mim. Por que você aceita que as coisas ao seu redor são maiores do que você? 
 Ouça o que o Espírito diz: Não fique onde você está. Tudo o que você precisa é ativar o que Eu lhe dei. No início, 
sua força será medida por quão fiel você for em meio ao problema, mas isso dará lugar a muitas vitórias e ao Meu poder. 
Então, mantenha-se no caminho e saiba que nada tem o poder de parar você. 

 
30 de Maio de 2007 – Não sou Eu que condeno você 

Quando a oração e o mover no Meu Espírito são ensinados com força, o diabo sempre segue estes moveres com 
condenação. Em primeiro lugar, entusiasmo e muita alegria entram no acampamento; então, o inimigo vem com condenação e 
na condenação ele exige lei. Quando ele exige lei, os Meus filhos acham que se não seguirem um regime rígido, não receberão 
respostas para suas orações. 
 Não sou Eu que condeno você, diz o Senhor. O Meu desejo é andar do seu lado e mantê-lo de pé. Na medida em que 
você continua na Minha oração, momentos e períodos virão em que a sua fé será forte no âmbito em que você está andando. 
Então, o diabo vem com grandes cuidados deste mundo e perseguições e tenta tirar isto de você à força, antes que você 
avance nos lugares mais altos no Meu Espírito. 
 Existe um mover que está começando agora. É um mover de grande alegria e orações respondidas. Você aprenderá a 
ministrar a si mesmo tanto na assimilação da Minha Palavra e edificação, quanto a ministrar a si mesmo na Minha comunhão, 
passando a Me conhecer. Esta é uma área, diz o Senhor, na qual você verá uma diferença muito poderosa e visível e a alegria 
virá. 
 Muitos conseguiram andar até aqui e terminaram o seu curso e muitos de vocês estão entrando nisto agora. Então, 
seja forte e saiba que em meio à adversidade, grandes vitórias, milagres e moveres do Meu Espírito estão logo à frente. Seja fiel 
na sua edificação e assimilação e nos seus momentos Comigo. Você só entenderá a importância disto quando Eu começar a 
mover através de você poderosamente no avivamento, diz o Senhor, pois É O SEU FUNDAMENTO. 

 
27 de Junho de 2007 – Entre no Meu lugar de descanso 

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] 
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8 de Julho de 2007 – Olhe para a Minha graça, não para as suas obras 
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 pelas suas forças. Entregue-
se a Mim sem condenação e deixe-Me operar o que Eu opero em você, diz o Senhor. 
 
15 de Março de 2009 – Não se condene 
 Há alguns entre vocês que têm pensando que não ouviu Minha voz. Não se condene. 
 
27 de Fevereiro de 2010 – Eu sou o seu foco 
 Ouça: A sua força não está em se condenar. A sua força está em avançar em Mim. O seu adversário está andando ao 
seu redor com condenação, esperando que as tempestades de mentiras desviem a sua mente da verdade de quem você é em 
Mim. Levante-se. Tome a sua posição em Mim. Você não é quem sua carne diz que você é. Você está escondido no que é em 
Mim. A sua vida não lhe pertence. Você foi comprado por Mim e, por isso, foi feito em minha imagem. Você é quem você é 
em Mim. 
 Não há nada que sua alma possa falar sobre sua vida em Mim. Você só vê quem você realmente é quando olha para 
Mim. As fraquezas que o seu adversário traz não são sobre o que você é em Mim. Existe apenas um foco – o que você é em 
Mim. Isso é tudo o que você precisa ver. 
 Quando você vir coisas do homem velho, que precisam ser mortificadas, não se prenda a isso. Apenas reconheça que 
a fraqueza não lhe pertence e avance em Mim, através de cada caminho que lhe dei para a Minha plenitude. Eu sou o seu foco, 
não as fraquezas em você. A sua força não está em você, está em Mim. A sua vida está em Mim, e não existe força fora de 
Mim. 
 O Meu amor por você é grande e profundo, e quero que você veja quem é em Mim, para conhecer esse amor que vai 
além dos seus sonhos. Isso é possível apenas através de uma vida Comigo. Eu sou sua força. A sua vida está escondida e 
completa em Mim. A única forma de avançar é avançar Comigo. É por isso que o inimigo faz tudo o que pode para rodear 
você, gritando sobre o que você era antes de se renovar em Mim. 
 Não há força em você. A força está em Mim. Eu não condeno você. Eu me regozijo com você. Estou apaixonado 
pela vida que está em você, feita de uma comunhão eterna Comigo. Minha vida em você trouxe renovação – é isso o que vejo. 
Vejo sua vida em Mim. Vejo sua força em Mim. Vejo sua esperança e alegria em Mim. Vejo a essência do que você é em Mim. 
Sua vida está em Mim. 
 Apenas Eu sou a verdade do que você é e do que deve ver. A sua força está em Mim. O que você deseja, você verá, 
pois é o que você é em Mim. Continue no caminho, vivendo quem você é em Mim. Avance em Mim. Não olhe para o 
passado. Mantenha seus olhos na sua vida em Mim. Você é o que é em Mim. Você é lindo para Mim. É maravilhoso olhar 
para você. 
 
12 de Março de 2010 – Sou Eu que ajudo você  
 Nunca Me canso de encorajá-lo. Nunca Me canso de ajudá-lo. A Minha natureza se revela nisso, pois sou quem lhe 
deu o seu Consolador. Esse é o Meu amor por você. Nunca Me canso de ver o seu coração tentando entender as coisas. 
Nunca Me canso de ver você Me buscar repetidas vezes pelas mesmas coisas. Essa é a Minha comunhão com você – nunca o 
rejeitarei, pois se você vier a Mim, estarei presente para você. Sou paciente, bondoso e misericordioso, mais do que palavras 
podem descrever, pois o Meu amor é sem limites – não tem fim. Tenho muito para você. Tenho um lugar para você que vai 
além do que impede você de receber mais. Apenas não pare de se entregar mais a Mim. Esse é o caminho para receber o que 
lhe pertence, que é a plenitude da Minha vida em você. 
 Quando você usa o Meu Espírito e permite que Ele ore a Minha mente através de você, você está se entregando mais 
a Mim. O mesmo acontece quando você pega as palavras que lhe dei e se alimenta delas. Cada momento que você Me dá é o 
que preciso para ajudá-lo. Quanto mais você se entregar a Mim, serei mais capaz de ajudá-lo. Sempre estou disposto a ajudá-lo 
e essa disposição nunca acabará. 
 Sempre estou disposto, nunca me canso de você. Deleito-Me em cada momento que você Me dá, pois essa é nossa 
comunhão e a maneira pela qual o ajudo. Sou Eu que ajudo você. 

 


