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No ano de 2002, a família da nossa igreja aqui em Tulsa designou que nos primeiros quatro meses seriam o nosso
tempo de “busca a Deus” anual, quando acrescentamos o jejum como algo comunitário para a nossa lista de objetivos
espirituais. Em outras palavras, junto com a adoração, a oração em línguas, e a confissão e meditação da Palavra de Deus, nós
fizemos questão, durante este tempo de busca a Deus, de jejuarmos.
Assim que o ano começou, eu falei com alguns membros sobre alguns ajustes que teriam de ser feitos, a fim de terem
maior tempo para buscar a Deus. Muitos deles disseram a mesma coisa: Quanto mais tentaram achar mais tempo para buscar
mais a Deus, mais coisas apareceram para serem feitas, tomando todo seu tempo diário. Eu mesmo passei o ano todo
tentando desmarcar a minha agenda para este momento especial, dedicado a buscar a Deus.
Eu sabia que eu estava sob a direção de Deus ao fazer isso. Contudo, comecei a pensar, do que o diabo tem tanto
medo quando estamos buscando mais a Deus?
Então, neste momento em que comecei a deixar de lado as distrações para ficar na presença de Deus, A MINHA
CASA PEGOU FOGO! O fogo começou na garagem e as chamas estavam subindo para o teto quando eu percebi. Nós só
tivemos tempo de pegar nossos animais (todos menos o pequeno Gaio, uma ave azul) e sair salvos de lá, mas a maior parte da
casa foi destruída pelo fogo.
Eu não me lembrei disto na hora, mas alguém mais tarde me lembrou da questão que sempre faço para a minha
congregação: “O que você faria se a sua casa se queimasse e você ficasse apenas com a roupa do corpo? Você ainda assim
adoraria a Deus? O seu relacionamento com Deus está baseado nas circunstâncias ou em ter comunhão com Ele?”. Eu estou
feliz em dizer que mesmo quando os bombeiros estavam tentando acabar com as labaredas, eu estava em paz dentro de mim e
capaz de adorar o Senhor.
Mas, foi pura coincidência isto ter acontecido logo antes do tempo que eu tinha determinado para buscar a Deus?
Não, isto foi uma mensagem vinda direta do inferno dizendo “EI, CARA, PARE AGORA!”.
Mas eu não parei mesmo – aliás, eu fiz exatamente o contrário. Eu disse, “Diabo, você é um estúpido. Você pensa
que vai roubar o meu tempo que já determinei para me dedicar buscando a Deus sem me preocupar com nada?” Eu não
estipulei uma data para finalizar este tempo especial, é melhor assim, porque senão, não consigo fazer nada!
Você sabe que Deus tem um jeito de desfazer os maiores esforços do diabo para nos derrotar, misturando-os todos
juntos como uma mistura de bolo e então, levando-os para assar para que com o tempo você receba o produto final, é como
um delicioso bolo, em vez daquele prato amargo que Satanás estava pronto para nos dar. Contudo, você tem que tomar
cuidado para não pensar que Deus trará “o bolo assado” automaticamente para você, só porque você é Seu filho.
Este é o erro que muitas pessoas cometem, os quais pregam a doutrina da Soberania de Deus em toda situação. Estas
pessoas citam Romanos 8:28: Sabemos que todas as coisas cooperam par o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Quando você pergunta para eles, “Você poderia me definir melhor ‘todas as coisas’?”
“É claro”, eles dizem. “Acidentes de carro, ficar aleijado, doenças, cegueira, crianças deformadas. Você diz que – tudo
concorre para o bem”.
Mas, tudo o que você tem que fazer é voltar alguns versículos atrás neste mesmo capítulo, e você perceberá a
verdadeira mensagem que Deus está tentando passar. Ele está dizendo, “Todas coisas funcionam juntas para o bem daqueles
que andam no novo nascimento espiritual (na nova natureza) e não na carne, os quais permitem ao Espírito Santo – o Único
que conhece o plano de Deus para nós – perscrutar nossos corações e fazer intercessão por nós de acordo com a vontade de
Deus”.
Só então, por causa da intervenção (intercessão) do Espírito Santo em nossas vidas, é que podemos saber que todas as
coisas concorrerão juntas para o que é bom para nós que amamos a Deus. Quanto ao mais, nós nos encaixamos numa parte
diferente neste mesmo capítulo onde Paulo diz, Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a MORTE...
(v.13).
Alguns poderiam dizer, “Bem, mesmo que eu ande na carne, de algum modo isto me levará para o bem também”.
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Entrar no Céu sem galardão parece ser algo BOM para você?
É muito interessante como o diabo tenta entrar no caminho onde Deus tem um plano para você, lançando tudo em
sua vida, para distorcer tudo. O inimigo irá soprar ameaças de derrota e desastres em cada passo que você der para colocar as
suas emoções em desespero, em direção a uma grande ruína. Então, em um momento você está lá em cima: “Hehê! Eu
consegui tudo. Eu sou um campeão da fé!”. E a seguir você está para baixo, gritando, “Deus, me ajude! Eu vou morrer!”.
Assim, o inimigo entra no caminho dos planos e propósitos de Deus para a sua vida, os quais estão sendo trabalhados
pelo Espírito Santo. O diabo vai lançar todos os obstáculos que ele puder no seu caminho, fazendo tudo para desanimar e
aterrorizar você.
Mas não importa o que o inimigo fizer, Deus ainda tem todo o poder para trabalhar Seu plano em você. Satanás pode
tentar embaçar tudo, lançar tudo contra você, gritar, pôr as suas emoções lá no alto, ele pode levar você a todo tipo de prova e
tentação. Mas, assim como você mistura todos os ingredientes de um bolo de chocolate para fazer uma deliciosa sobremesa,
Deus irá tirar todos os ataques do inimigo que forem lançados contra você, misturando-os todos com a Sua Palavra para
produzir o cumprimento do Seu plano em sua vida. Isto é o que Ele prometeu fazer – SE você entrar na Palavra rapidamente
e permanecer diligentemente em oração!
Suponha que um marido entre na cozinha querendo saber o que a esposa está fazendo e pergunta, “O que você está
fazendo aí, minha querida esposa?”.
“Um bolo de chocolate”.
“Mas o que você está pondo na tigela?”.
“Isto é chocolate em pó”.
“Mas chocolate em pó é amargo! Não vai sair um bolo gostoso”.
“Porque você não vai embora da cozinha, querido?”.
“E o que você está pondo na manteiga agora?”.
“Uma pitada de sal”.
“Ah, ah! Sal no bolo? Ah me dá um tempo, querida esposa. Há mais de cinqüenta anos eu sei que bolos vêm prontos
nas caixas!”.
“Por favor, quer ir embora da cozinha, marido?”.
“Sinto muito queridinha, você pode misturar todos os ingredientes que você quiser, mas eu estou cansado de saber
que deste jeito não vai sair um bolo de chocolate saboroso”.
Mais tarde o marido volta e a sua mulher diz, “O bolo está em cima da mesa da cozinha, experimente um pedacinho”.
Ele pega um pedacinho e pensa, Meu Deus! Todos aqueles ingredientes sozinhos não têm nenhum sabor de bolo de
chocolate. Mas certamente alguma coisa boa acontece quando eles se misturam e vão para o forno!
Bem, é deste jeito que Deus faz. Considere isto: Você pensa que o diabo pode fazer o que ele quiser com você sem
que Deus acabe com ele? Você pensa que qualquer estratégia demoníaca é demasiadamente difícil para que Ele venha ajudar
você e vencer o diabo? Eu estou lhe dizendo, Deus pode por a mão em qualquer problema, em qualquer obstáculo, e em
todo ataque que o inimigo tentar pôr contra você e misturar tudo com as Suas promessas, para que na hora certa Ele venha
lidar com tudo para você e o sabor será tão bom quanto o de um bolo de chocolate!
O diabo cometeu um engano quando me encurralou o quanto pôde, queimando a minha casa. Eu estou determinado
em sair dessa, comendo um delicioso bolo de chocolate!
Como eu posso ser tão confiante em um resultado vitorioso? Porque eu sei que é impossível continuar orando em
línguas sem que Deus não se mova em meu benefício. A Bíblia promete que Aquele que perscruta os corações sabe qual é a
mente do Espírito, ou o Plano de Deus para mim. Portanto, orar em línguas leva o Espírito Santo a fazer intercessão por
mim e me apresentar individualmente diante da Grande Sala do Trono da Graça.
A mesma verdade é para você. O Espírito de Deus que mora dentro de você sabe qual é a mente e o plano de Deus
para você nesta geração. Assim, quando você ora diligentemente em línguas, você leva o Espírito Santo a fazer intercessão
por você diante da Grande Sala do Trono da Graça, de acordo com o plano de Deus. É deste jeito que você vai saber que
todas as coisas concorrem para o bem, para você, que ama a Deus e é chamado de acordo com o Plano Dele. Por quê?
Porque o Plano Dele para a sua vida está em todo o propósito Dele e o Espírito Santo é Aquele que o traz à existência!
Esta revelação é suficiente para fazer você orar em línguas a noite toda, ou não?
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Você pode me perguntar, “O que o Espírito Santo irá fazer por mim se eu fielmente orar em línguas?”. Ele irá à sua
frente. Ele começará a trabalhar o plano de Deus para você, iluminando a sua mente para aquilo que Deus tem para você nos
meses e anos que virão. Por que o Espírito Santo fará isto para você? Simplesmente porque você é um filho ou filha de Deus
comprado pelo sangue. Deus pensou tanto em você que Ele enviou a terceira Pessoa da Santíssima Trindade para morar
dentro de você e para elaborar Seus propósitos, tudo Dele para você e Seus planos para sua vida!
E o que o diabo vai fazer com tudo isto? Ele virá guerrear comigo?”.
Entenda isto: o diabo não está apenas planejando guerrear com você, ele quer A C A B A R com você. E o que ele irá
fazer? Bem, como um bom general, ele sabe que se ele cortar a linha de suprimento, ele poderá vencer você sem ao menos
um tiro de fogo. Se ele cortar a linha de suprimento, você vai dormir de touca e vai acordar chorando igual a um bebê, vai sair
correndo em busca de ajuda igual a um gato escaldado (você vai marcar bobeira).
Ah, como o diabo gostaria muitíssimo de cortar a sua linha de suprimento e neutralizar você a um nada, a um daqueles
membros religiosos sem poder algum que nunca fazem nada para Deus. Entenda que Satanás não se importa muito se você
apenas se senta na igreja como um bebê, se imaginando lá no Céu. Ele quer roubar qualquer coisa do seu caminhar com Deus
trazendo ameaças do seu reino das trevas – coisas tais como o prazer de impor as mãos nos doentes e vê-los dar um salto,
curados; a paz e a alegria que você experimenta quando a fonte de todo suprimento de sua vida muda deste mundo para Deus;
e o profundo contentamento que vem em saber que o suprimento divino é intocável.
“E, se o diabo tirar as bênçãos de Deus, as coisas materiais que Ele me deu?”.
Quando você tem Deus, você tem tudo, você tem o suficiente – você tem milhares de outras saídas. É certeza que o
inimigo quer neutralizar você. Ele jamais vai querer que você saiba o prazer que é ministrar nas pessoas sob o poder de Deus.
Satanás não vai querer que você saiba o que é ir para um lugar de trevas e assistir a Deus liberar sobrenaturalmente através de
você poder como Ele fez com os filhos de Israel no deserto. O diabo vai querer que você morra depois de viver uma vida
mundana, apenas imaginando quem Deus realmente é.
Então vemos que o que Satanás faz é o mesmo que um bom general faria – ele vai para a fonte de suprimento.
Quando um general quer cortar a linha de suprimento de um exército inimigo, ele ordena que sejam destruídas pontes e
estradas para que os suprimentos não possam ser levados aos soldados inimigos. Veja, mesmo um general não sendo um
levantador de peso, ele será sempre um grande estrategista. É por isso que ele sabe que o melhor jeito de ganhar uma guerra é
cortar a linha de suprimento, se possível, por completo.
Satanás também é um grande estrategista. Ele é muito bom no que faz, e sabe que tirar a religiosidade não é o melhor
jeito de derrotar a humanidade. As pessoas sempre acharão ALGUMA COISA para adorar, então o diabo apenas coloca
objetos alternativos de adoração para pacificá-las enquanto a vida vai passando. Então, quem é que você tem para cancelar as
estratégias do diabo em SUA vida? Você tem O MAIOR morando dentro de você! Primeira João 4:4 que diz:... Maior é
aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo veio como parte da sua herança para fazer
que você tenha certeza de que já recebeu tudo o que você precisa do Céu. Ele veio para lhe ensinar e lhe suprir com o poder
de Deus, para que você venha vencer e superar tudo, em qualquer situação da vida.
Você quer fazer o diabo ficar bravo? Então comece a entrar na Palavra e ore em línguas como uma meta diária! Você
vai assustar o diabo se fizer isso com persistência. Isto faz com que a Palavra de Deus se torne viva em você. Você o deixa
muito preocupado. Ele não gosta que você use o seu tempo com o Provedor. Ele não quer que você armazene dentro de
você todo o arsenal de Deus. Então o que o inimigo faz para parar isso? Ele vai para a linha de suprimento.
Talvez você já tenha se perguntado antes POR QUE tudo de mal parece vir quando você toma decisões de qualidade,
tais como, “eu acho que vou orar fielmente em línguas como nunca!” Assim que você toma tal decisão de qualidade, você
simplesmente decide abrir a linha de suprimento vinda do Céu. E você acha que o diabo fica feliz com esta decisão? Eu
posso lhe garantir que ele fica muito entusiasmado! Ele vai fazer tudo o que puder para que você desista. O diabo não tem
nenhuma escolha. Ele tem que tentar fazer você desistir, de outro modo, você se tornará um perigosíssimo inimigo!
“Você está tentando me assustar, irmão Roberson?” Não, eu apenas estou dizendo o quão importante é não
negligenciar o dom de revelação de orar em línguas.
Lembre-se de que todas outras sete operações de Deus listadas em Primeira Coríntios 12:28 tem o seu suporte na
oitava operação da diversidade das línguas: apóstolo, profeta e mestre, pastor e evangelista, representados pelas obra de
milagres e dons de cura, e finalmente, socorros e governos. A palavra “diversidade” simplesmente significa manifestação
sobrenatural diferente das línguas. Esta manifestação particular de que eu estou falando nesta carta é aquela que edifica você,
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trazendo o crescimento espiritual. E por que você está se edificando quando você ora em línguas? Porque aquele que ora em
outras línguas fala não a homens, mas a Deus (I Coríntios 14:2).
Esta manifestação das línguas não é a que deve ser interpretada, porque nós estamos falando a Deus enquanto oramos
em línguas para edificação pessoal. Nenhum homem nos entende. Por quê? Porque nós estamos falando mistérios. Estes
mistérios são os mesmos que estão escondidos dentro de Deus do outro lado da morte espiritual e agora, estão disponíveis
para a Igreja. Estes são os mistérios de tudo, Cristo, a esperança da glória, em nós e para nós.
Você não pode orar uma hora em línguas sem deixar de expressar qualquer aspecto do mistério que Cristo é em você.
“E se eu orar a noite toda?” Então você vai expressar oito ou nove horas do que Cristo é em você, levando você para aquele
dia em que você entenderá estes mistérios como a palma da sua mão.
O diabo está morrendo de medo de você. Ele está preocupado e com medo de que você comece a andar na mente de
Cristo, entendendo o Seu poder. O diabo está também com medo de que você perceba que a cidade em que você vive não
tem que ir para o inferno. E ele está com mais medo ainda, de que você se levante e comece a fazer alguma coisa sobre isso,
contra ele!
Você pode perguntar: “O que acontece quando eu oro em línguas?” Em primeiro lugar, o Espírito Santo empresta a
autoridade do seu espírito humano para orar através de você. Então você ora um entendimento total de algum mistério que
está na mente de Cristo. A revelação começa a vir ao seu espírito, então, o Espírito Santo começa a alimentar sua mente com
aquela revelação. Você começa a saber o que Deus quer que você faça com a sua vida. Você começa a saber que tudo é
possível para aqueles que crêem. Você começa a saber estas coisas melhor do que você sabe o seu próprio nome.
“Então, o diabo está mesmo com medo da minha vida de oração? Ele está com medo da minha linha de suprimento?”
É lógico que ele está. E ele tem uma boa razão para isso! Você não está parando, nem irá ceder ou sair fora do
caminho porque você determinou que atingiria o plano de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, você não vai parar de
orar, e você não vai se abalar. Você triunfará, porque Aquele que é O Maior está dentro de você, continuamente lhe suprindo
com sabedoria e com o poder de Deus!
Seu amigo e colaborador
Dave Roberson
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