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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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COMO DERRUBAR AS 
FORTALEZAS DE SATANÁS

As pessoas têm todos os tipos de fortalezas em 
suas vidas. Eu verdadeiramente acredito que 
existem algumas pessoas lendo este livreto que 
têm permitido a Satanás construir fortalezas em 
seus corações, suas mentes e suas vidas.

Essas fortalezas satânicas não só estão 
prejudicando e destruindo suas vidas espirituais, 
mas através delas, estão contaminando a vida de 
suas famílias e de suas igrejas. Tudo porque o diabo 
tem encontrado um lugar impuro nos corações 
dessas pessoas e construído ali uma fortaleza. 
Então, ele usa essa fortaleza para guerrear contra 
Deus e contra a obra de Deus.

Esse livreto foi extraído da mensagem do 
Pastor Adrian Rogers How to Weather 

the Storms of Life (#1280), disponível em 

Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/how-to-break-satans-strongholds-in-your-life-1213

lwf.org /products/dealing-with-the-devil-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/how-to-break-satans-strongholds-in-your-life-1213
https://www.lwf.org/products/dealing-with-the-devil-series
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CRIANDO UM CLIMA PARA O DIABO 

Paulo nos adverte: “Não deis lugar ao diabo ... E não 
entristeçais o Espírito Santo de Deus ...”. (Efésios 
4:27 e 30a)

Esses versículos devem nos fazer tomar nota 
e prestar atenção, pois como filhos de Deus, não 
podemos dar um lugar ao diabo ou entristecer o 
Espírito Santo em nossas vidas! Algo inconcebível 
no coração e na mente de um filho de Deus.

Certo dia vi alguns homens colocando casinhas 
de pássaros para andorinhas azuis num lugar e 
perguntei a eles o que estavam fazendo.

Um desses homens me disse: “Estou colocando 
uma casinha de pássaro para as andorinhas azuis”.

Eu disse: “Conte-me mais sobre isso”.
Ele respondeu: “Bem, ela tem que ser 

construída de certa maneira e com certo tamanho 
de buraco. Se uma andorinha azul gostar do lugar, 
ela vai morar ali, mas primeiro você tem que fazê-
la se sentir bem-vinda. Você tem que criar um 
ambiente propício para a andorinha antes que ela 
faça uma casa naquele lugar”.

Isso é exatamente o que alguns cristãos tem 
feito! Eles têm criado um ambiente propício para o 
diabo. Eles criaram certas condições e prepararam 
um tapete de boas vindas para o diabo se sentir em 
casa. Basicamente, eles disseram: “Satanás, creio 
que esse seja o tipo de lugar adequado para você”.

Lembre-se disto: Satanás nunca poderá se 
apoderar de algum lugar em sua vida que você não 
o tenha dado. Satanás não é maior que o nosso 
Senhor. Ele não tem direitos e nem autoridade em 
sua vida. Ele é um completo intruso até que você 
tenha lhe dado um lugar.

É por isso que Efésios 4 nos adverte para não 
darmos lugar ao diabo. Mas, após você ter criado 
um ambiente propício ao diabo, ele começa a 
trabalhar em sua vida.

Suponha que você tivesse uma propriedade 
com cerca de dez alqueires de uma área e tivesse 
me vendido um alqueire que ficava bem no meio 
dela. Você também tinha me dado acesso para 
passar pelo meio de sua propriedade para poder 
chegar ao alqueire que eu tinha comprado.

Agora, suponha que eu tocasse música alta 
todas as noites da semana, jogasse lixo ao redor 
e fizesse tudo o que pudesse para estragar a sua 
propriedade. Depois de algum tempo, muito 
provavelmente você me diria: “Eu quero você fora 
daqui. Vá embora!”.

Mas suponha que eu lhe respondesse: “Eu 
não tenho que ir, e você não pode me obrigar. 
Você me vendeu uma área desta propriedade e eu 
tenho direito legal sobre ela. Se você não gosta, o 
problema é seu. Eu não vou embora”.

Você não seria capaz de me expulsar daquele 
lugar porque você me vendeu um pedaço dele!

Alguns crentes tem feito quase a mesma coisa 
com Satanás. Eles têm dado um lugar em suas vidas 
e agora não podem desalojá-lo. Por quê? Porque o 
lugar que eles têm dado a Satanás se tornou sua 
fortaleza.

Então, é importante entender como Satanás 
constrói fortalezas na vida do povo de Deus. O que 
fazemos para que ele se sinta em casa? Vejamos os 
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versículos no contexto de Efésios 4:27 e 30 para 
algumas respostas.

 A MENTIRA

Quais são as coisas que criam um ambiente 
propício para a atuação do diabo? Veja Efésios 4:25: 
“Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada 
um com o seu próximo; porque somos membros 
uns dos outros.”. Se a sua vida não estiver baseada 
na verdade absoluta, total e irrestrita, você estará 
criando um ambiente onde o diabo se sentirá 
bem-vindo.

Em João 8:44, Jesus disse isto a respeito do 
diabo:
 
... Ele foi homicida desde o princípio e não se 
firmou na verdade, porque não há verdade 
nele. Quando ele profere mentira, fala do 
que lhe é próprio; porque é mentiroso, e 
pai da mentira.
 
Se você realmente quer que o diabo se sinta em 

casa em sua vida, então você viverá uma mentira, 
amará uma mentira e até mesmo acreditará em 
uma mentira. Satanás é o príncipe das trevas e a 
mentira vem do reino das trevas.

O reino de Deus, por outro lado, é construído 
sobre a verdade. Em João 14:6, Jesus disse: “Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim”. Enquanto Jesus orava ao Pai, Ele 
disse: “... a tua palavra é a verdade.” (João 17:17). E, 
em 1 João 5:6 lemos: “... o Espírito é a verdade.”.

Eu quero que você faça a si mesmo esta 
pergunta: “Existe alguma área de desonestidade na 
minha vida, incluindo as chamadas “mentirinhas 

brancas”, que poderia ser uma morada para o 
diabo?”.

Você sabia que você pode mentir pelo tom da 
sua voz ou apenas por levantar as sobrancelhas e 
cinicamente mostrar-se surpreendido? Deixe-me 
lhe contar um ocorrido:

Quando eu estava na faculdade, eu pastoreava 
uma pequena igreja a uns 200 quilômetros de 
distância chamada Primeira Igreja Batista de 
Fellsmere, na Flórida. Uma noite, quando estava 
dirigindo meu carro de volta para a faculdade, 
percebi que um dos meus faróis estava queimado. 
Eu sabia que estava queimado, mas esperava 
conseguir chegar até a faculdade. Enquanto estava 
dirigindo, um policial rodoviário me parou. Quando 
saí do carro, ele me perguntou: “Filho, você sabia 
que um dos faróis não está funcionando?”.

Mostrando-me como se estivesse surpreso, lhe 
disse: “Um dos meus faróis não está funcionando?”. 
Ele, então, me disse para consertar o farol, e eu lhe 
respondi: “Sim, senhor”.

Mas quando voltei para o carro, o Espírito 
Santo me deixou arrasado, dizendo: “Adrian, você 
mentiu”.

“Não, eu não menti, Senhor. Eu disse a verdade.”
Mas o constrangimento causado pelo Espírito 

Santo me acertou em cheio. Eu posso ter falado 
a verdade, mas contei uma mentira pelo tom da 
minha voz, dando a entender que eu não tinha a 
menor ideia que o farol estava queimado até ser 
informado pelo policial. Essa mentira entristeceu 
o Espírito Santo, e eu tive que confessar isso a Ele.

Se existe alguma área em seu coração que não 
está baseada na verdade absoluta, você construiu 
um lar para o diabo. Se você está vivendo uma 
mentira, falando uma mentira, amando uma 
mentira ou espalhando uma mentira; você tem 
construído para o diabo um lar. 
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Assim como uma andorinha azul gosta de um 
determinado tipo de casa de pássaro, da mesma 
forma o diabo também diz: “Acredito que posso 
ficar bem acomodado aqui”.

 A IRA

Você é uma pessoa dada à ira? Você está irado com 
alguma coisa agora? Você sabia que você é como o 
diabo quando está assim?

O diabo tem uma tendência e grande afinidade 
com a ira. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12:12 e 17 
que Satanás tem grande ira. Então, se você é uma 
pessoa irada, o diabo vai se sentir em casa em seu 
coração.

Efésios 4:26 nos diz: “Irai-vos, e não pequeis; 
não se ponha o sol sobre a vossa ira.”. Nesta seção 
sobre a ira, você pode achar estranho que eu 
mencione este versículo que nos diz para ficar com 
ira. Mas ele também acrescenta: “e não pequeis.”.

Como alguém pode ficar com ira e não pecar? 
Chamamos isso de ira justa - o tipo de ira que o 
Senhor manifestou quando derrubou as mesas 
dos cambistas no templo (ver Mateus 21:12-13). A 
maneira de ficar com ira e não pecar é ficar com 
ira do pecado.

Você pode saber muito sobre o caráter de um 
homem por aquilo que o irrita. Algumas pessoas 
não se iram com o pecado, mas você poderá 
encontrá-las pegando num taco de golfe e com 
raiva quebrá-lo ao golpear contra uma árvore. Elas 
descarregam a sua ira na coisa errada.

Há hostilidade e ira em seu coração? Alguém 
te fez mal, e você ainda está furioso por causa 
disso? Você está com raiva do seu chefe, colega de 
trabalho, vizinho, esposa, filhos, pais ou alguém da 
igreja?

“Bem, eles merecem isso”, você diz. Talvez sim, 
mas você merece isso? Isto é, você merece o que vai 
acontecer com você quando o diabo transformar a 
sua ira em uma fortaleza?

Seja o que for que essa pessoa tenha feito a 
você, você vai querer piorar a situação tornando 
a sua vida num acampamento para o diabo? É uma 
estupidez e grande tolice fazer isso.

O ROUBO

Efésios 4:28 diz: “Aquele que furtava, não furte 
mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é 
bom, para que tenha o que repartir com o que tiver 
necessidade.”.

Satanás não apenas é um mentiroso e cheio de 
ira, Satanás é também um ladrão. João 10:10a diz: 
“O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir; 
...”. Se houver roubo em sua vida, você pode ter 
certeza de que Satanás ganhou algum espaço em 
sua vida que você precisa recuperar.

Marcos 5 fala de um homem possuído por 
demônios que vivia em um cemitério, chorando 
e se cortando com pedras. Pense no que o diabo 
roubou desse homem. O diabo havia roubado a 
sanidade, liberdade, família, alegria e saúde desse 
homem.

Agora, vou chegar mais perto dos ouvidos de 
sua consciência quando fizer a próxima afirmação, 
então, prepare-se: Se você leva do trabalho para 
casa até mesmo um lápis que não lhe pertence, 
você deu um lugar ao diabo. Isso pode parecer 
duro, mas veja o que Lucas 16:10 diz: “Quem é fiel 
no mínimo também é fiel no muito; quem é injusto 
no mínimo, também é injusto no muito.”.

Uma pessoa que rouba um lápis tem o potencial 
de roubar a folha de pagamento de 600 mil dólares 
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de uma empresa. Se formos infiéis nas pequenas 
coisas, Jesus disse que também seremos infiéis nas 
grandes coisas.

Certo dia essa verdade ficou clara para mim. 
Eu era inclinado a dizer: “Se sou capaz de roubar 
pouco, então sou capaz de roubar muito”. Mas não 
é isto o que Jesus disse.

Jesus disse que a infidelidade em algo pequeno 
é o mesmo que a infidelidade em algo grande. Para 
um Deus santo, roubo é roubo. O tamanho do 
roubo não faz diferença.

Se alguém difama o caráter de uma pessoa e 
rouba a sua reputação murmurando ou fofocando, 
então este homem é um ladrão. Pessoas que não 
dão o dízimo são ladras. Você pode pensar que isso 
é muito duro, mas é a Palavra de Deus. 

Malaquias 3:8 diz: “Roubará o homem a 
Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te 
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.”

Sei que isso é do Antigo Testamento e que foi 
escrito para os judeus que viviam sob a Lei Mosaica, 
e que hoje estamos debaixo da graça. Mas qualquer 
pessoa que permita que alguém que tenha vivido 
debaixo da lei tenha feito mais do que nós que 
vivemos debaixo da graça é uma desgraça para a 
graça! 

 Jesus disse: “Porque vos digo que, se a vossa 
justiça não exceder a dos escribas e fariseus, 
de modo nenhum entrareis no reino dos céus.” 
(Mateus 5:20)

Alguém pode se opor dizendo: “No Antigo 
Testamento, um décimo pertencia a Deus, mas no 
Novo Testamento tudo pertence a Deus”. Isso soa 
piedoso, mas o fato é que no Antigo Testamento 
tudo pertencia também a Deus. Tudo isso sempre 
pertenceu a Deus!

Muitos cristãos têm roubado a Deus o Seu 
dízimo e em suas ofertas de amor. Quando fazemos 

isso, nos tornamos como o diabo, que tenta roubar 
a Deus. Quando roubamos a Deus, fazemos um 
ninho sujo para o diabo. Nós dizemos: “Entre, 
diabo. Vou te dar um lugar”.

A FALA

Não só o diabo é um ladrão, mas ele é imundo. Se 
você é propenso a ter uma boca suja, então você 
está abrindo espaço para ele. Paulo nos diz:

 
Não saia da vossa boca nenhuma palavra 
torpe, mas só a que for boa para promover 
a edificação, para que dê graça aos que a 
ouvem. (Efésios 4:29)
 
Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, 
que não convêm; mas antes, ações de 
graças. (Efésios 5:4)
 
Algumas pessoas pensam que a frase “nem 

zombarias” se refere a humor, então concluem 
que não devemos usar o humor. Mas não é disso 
que Paulo está falando. Isso não tem nada a ver 
com humor. Corretamente usado, o humor é um 
presente de Deus para renovar, relaxar e nos 
refrescar.

Ao contrário, Paulo está falando sobre a fala 
que destrói as pessoas. Existem certos tipos 
de linguagem e histórias que destroem em vez 
de edificar. Elas não só destroem, mas também 
profanam. Aqueles que contam esses tipos de 
histórias fazem isso porque têm corações sujos.

Jesus disse:
 
Raça de víboras, como podeis vós dizer 
boas coisas, sendo maus? Pois do que há 
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em abundância no coração, disso fala a 
boca. O homem bom tira boas coisas do 
bom tesouro do seu coração, e o homem 
mau do mau tesouro tira coisas más. Mas 
eu vos digo que de toda a palavra ociosa 
que os homens disserem hão de dar conta 
no dia do juízo. Porque por tuas palavras 
serás justificado, e por tuas palavras serás 
condenado. (Mateus 12:34-37)
 
Satanás habita dentro de um coração imundo. 

Ele vai transformar essa desordem suja em uma de 
suas fortalezas.

 A AMARGURA

Se você é uma pessoa amarga, você não tem alegria 
em seu coração. Você pode sentar no banco da 
igreja com um sorriso no rosto e cantar os hinos 
e cânticos de adoração; mas se há amargura em 
seu coração, você não tem alegria, você não tem 
vitória. Se há amargura em seu coração, você está 
arruinando a sua vida, contaminando as pessoas ao 
seu redor, e envenenando a vida de sua igreja. Você 
está dando um lugar ao diabo.

Você sabia que o diabo é amargo? Ele tem 
um ódio e rancor amargo contra o povo santo de 
Deus e por isso o persegue — tentando de todas as 
maneiras possíveis feri-lo. Apocalipse 12:12b diz: “Ai 
dos que habitam na terra e no mar! porque o diabo 
desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem 
pouco tempo.”.

Quando você deixa uma raiz de amargura 
crescer em seu coração contra alguém, você é 
como o diabo. Você quer se vingar. Mas o que a 
Palavra de Deus diz?

 

E não entristeçais o Espírito Santo de 
Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, 
e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam 
tiradas dentre vós, antes sede uns para 
com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como 
também Deus vos perdoou em Cristo. 
(Efésios 4:30-32)
 
Esta passagem nos diz que a amargura muitas 

vezes leva à difamação. Você sabe que a palavra 
diabo significa “acusador”? Apocalipse 12:10 chama 
Satanás de “acusador de nossos irmãos”. Se você 
é um acusador, um fofoqueiro, ou se você fala 
qualquer tipo de maledicência, então você está 
literalmente fazendo o trabalho do diabo!

Ouvi falar de um casal de idosos onde a esposa 
tinha bons olhos, mas ela mal podia ouvir. O marido 
podia ouvir, mas mal podia ver. Então, ela dirigia o 
carro e ele falava.

Certa vez estavam viajando de Memphis para 
Nashville, e pararam para colocar gasolina no 
carro. O atendente do posto de gasolina saiu e 
perguntou: “Enche o tanque?”

O homem disse: “Sim.”
Sua esposa disse: “O que ele disse?”
“Ele me perguntou: “Enche o tanque” e eu disse 

sim.”
Depois de um tempo o atendente disse: “Você 

tem um bom carro. Que marca é este carro?”
O homem respondeu: “É um Chrysler.”
A esposa perguntou: “O que ele disse?”
“Ele queria saber qual é a marca do carro. 
Eu disse a ele que é Chrysler.”
Então o atendente perguntou: “Você está 
indo para longe?”
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O homem disse: “Sim, estamos indo para 
Nashville”
A esposa perguntou: “O que ele disse?”
“Ele perguntou para onde estamos indo, e 
eu disse que estamos indo para Nashville.”
O atendente perguntou: “De onde você é?”
“Memphis.”
“O que ele disse?”
“Queria saber de onde éramos. Eu disse a 
ele que somos de Memphis.”
O atendente disse: “Memphis? Eu conheci uma 

mulher lá. Sem sombra de dúvida, ela era a mulher 
mais malvada, mais cruel, mais amarga e fria que 
eu já conheci em toda a minha vida.”

A esposa disse: “O que ele disse?”
O marido respondeu: “Ele acha que 
conhece sua irmã.”
Deixe-me mostrar-lhe como o diabo trabalha. 

Primeiro, ele cria amargura. Alguém faz mal a você; 
você se sente ferido e acha que tem o direito de 
ficar ressentido. Depois de algum tempo, essa 
amargura se transforma em ira. (ver Efésios 4:31)

A palavra grega para ira traz a ideia de algo que 
queima por dentro. É como trapos enfumaçados 
que queimam lentamente em um sótão ou armário. 
Se você não lida com a sua amargura, você entra 
num processo de queima em “fogo baixo”, que vai 
queimando lentamente. Você já sentiu isso? Eu já! 
É o que a Bíblia chama de ira.

A próxima palavra nesta passagem em Efésios é 
cólera. Depois de um tempo, esses trapos de panos 
enfumaçados queimando lentamente de repente 
explodem em chamas e aparecem como cólera. 
Mas o diabo ainda não terminou. Esta cólera se 
transforma em gritaria, o que significa “falar aos 
berros”. Você já viu pessoas num estado de amargura 
ir queimando lentamente até explodir em cólera? 
Elas ficam hostis. Quando você conversa com elas, 

elas falam alto, e já com os rostos vermelhos vão 
falando cada vez mais alto. Isto é gritaria.

Então o que acontece a seguir? A gritaria se 
transforma em blasfêmia, maledicência. Você se 
exalta e começa a dizer algumas coisas, e o diabo 
diz: “Sim, diga também isto a ele. E diga aquilo a ele”. 
Então, você começa a colocar para fora palavras 
malignas. Você diz coisas que não quer dizer.

Quando estamos fora de controle, dizemos 
coisas como: “Eu te odeio!” “Você nunca será 
alguém!” “Eu gostaria que nunca tivéssemos nos 
casado!”, ou “Eu queria que você estivesse morto”. 
Mais tarde daríamos um milhão de dólares se 
pudéssemos trazer de volta aquelas palavras 
proferidas. Mas o diabo está lá, e ele está dizendo: 
“Sim, é isso aí. Diga-lhe também isto”.

Isso lhe faz se sentir bem por um tempo, mas 
o que começou como amargura acaba em malícia. 
Antes que você perceba, você tem o desejo de ferir 
alguém. Talvez você queira não dar mais dinheiro, 
ou ir embora e fazer alguém sofrer.

Quando acabamos de fazer tudo isso, o diabo 
também acabou de fazer um trabalho completo na 
gente! Abrimos a porta e permitimos que o diabo 
construísse uma fortaleza em nossas vidas. Eu digo 
“permitimos”, porque o diabo não pode ocupar 
nenhum lugar, exceto aquele que lhe damos.

Você sabia que você pode ferir o coração de 
Deus? Quando damos um lugar ao diabo, o Espírito 
Santo fica entristecido. Isso porque permitimos 
que esse nosso templo, comprado com o precioso 
sangue de Jesus se torne um ninho para Satanás. 
Abrimos a porta para o inimigo e o querido Espírito 
de Deus fica chorando enquanto Satanás fica rindo, 
zombando das coisas de Deus.
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DERRUBANDO A FORTALEZA 
DE SATANÁS

Se vamos expulsar o diabo e derrubar suas 
fortalezas, precisamos dar três passos para colocá-
lo para fora:

 ARREPENDIMENTO

Primeiro, deve haver arrependimento. Efésios 4:22 
diz:

 
Que, quanto ao trato passado, vos despojeis 
do velho homem, que se corrompe pelas 
concupiscências do engano; e vos renoveis 
no espírito da vossa mente; e vos revistais 
do novo homem, que segundo Deus é 
criado em verdadeira justiça e santidade.
 
A palavra “despojeis” significa “jogar fora”. 

Nós devemos lidar com a fortaleza confessando e 
abandonando o pecado. Não há outro jeito de lidar 
com o pecado.

O que você deu a Satanás, você deve tomar de 
volta. Você não vai conseguir esse lugar de volta 
até se arrepender. Mas você nunca poderá tomá-
lo de volta até tirar a autoridade legal que Satanás 
tem em sua vida.

Toda área de pecado não confessado em sua 
vida é um lugar para Satanás. Até que você confesse 
esse pecado e peça a Deus para limpá-lo, o diabo 
tem todo o direito de construir uma fortaleza em 
seu coração.

Deus não aceitará um álibi ou desculpa para 
o pecado. Você pode dizer: “Bem, eu tenho meus 
direitos”. Você não tem direitos mais do que um 
homem morto! Você está crucificado com Cristo. 
Você pertence a Ele.

Você não tem o direito de entristecer o Espírito 
Santo de Deus. Você não tem o direito de dar um 
lugar ao diabo em seu coração. Você não é dono 
de você, você foi comprado por um preço. (Veja 1 
Coríntios 6:19-20)

Você deve glorificar a Deus em seu corpo e 
em seu espírito, que são dEle. Arrependimento 
não é só ficar entristecido por causa do pecado; é 
abandonar o seu pecado.

 RESISTÊNCIA

Depois de se arrepender, você ainda tem que limpar 
a casa. Você tem que ir lá com uma procuração 
judicial, que é o nome de Jesus, e pegar aquele 
lugar de volta.

Mas, deixe-me avisá-lo que o diabo não vai 
simplesmente sair em silêncio. Você vai ter que 
“botar ele para correr”.

A Bíblia diz: “Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti 
ao diabo, e ele fugirá de vós.” (Tiago 4:7). Se você 
não resistir ao diabo, ele não irá a lugar algum.

Você tem que dizer ao diabo: “Eu me arrependi 
do pecado”. A dívida está cancelada. Está tudo feito. 
Você não tem mais autoridade legal em minha 
vida. Eu te dei um lugar, mas eu tomo de volta pelo 
nome e na autoridade de Jesus. Esse meu corpo 
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é o templo do Espírito Santo de Deus. Você está 
invadindo a propriedade de meu Pai, e em nome 
de Jesus vá embora. Faça isso, e ele fugirá de você.

Se você tentar resistir ao diabo com pecado 
não confessado em seu coração, ele irá rir na 
sua cara. Ele vai zombar de você. Deve haver 
arrependimento, para depois haver resistência.

 

RENOVAÇÃO

Efésios 4:23-24 diz:
 
E vos renoveis no espírito da vossa mente; e 
vos revistais do novo homem, que segundo 
Deus é criado em verdadeira justiça e 
santidade.
 
Você não ama a frase “santidade verdadeira”? 

Que Deus nos perdoe pela nossa presunção, pois 
presunção nada tem a ver com santidade.

Não é o suficiente apenas se despojar do velho 
homem! Você deve se revestir do novo homem. 
Precisamos ser renovados em espírito e no coração. 
Devemos trocar as trevas em que vivemos pela luz 
de Deus. Leia o que a Sua Palavra diz sobre isso:

 
Porque noutro tempo éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor; andai como filhos 
da luz. (Porque o fruto do Espírito está 
em toda a bondade, e justiça e verdade). 
Aprovando o que é agradável ao Senhor. 
(Efésios 5:8-10)
 
Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e 
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te 
esclarecerá. Portanto, vede prudentemente 

como andais, não como néscios, mas como 
sábios, remindo o tempo; porquanto os dias 
são maus. Por isso não sejais insensatos, 
mas entendei qual seja a vontade do 
Senhor. E não vos embriagueis com vinho, 
em que há dissolução, 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. (Efésios 5:14-20)
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UMA ESCOLHA A FAZER

Todos nós enfrentamos escolhas. Podemos 
entristecer o Espírito de Deus e sermos cheios 
do diabo, ou podemos expulsar o diabo e sermos 
cheios do Espírito de Deus. Não há lugar para o 
diabo quando estamos cheios do Espírito Santo!

Quando a Bíblia diz: “mas enchei-vos do 
Espírito;” (Efésios 5:18b), o que isto significa? 
Ser cheio do Espírito de Deus significa que não 
há nenhum lugar no templo de nossos corpos e 
corações onde Ele não seja bem-vindo. Não há um 
único armário que Ele não tenha a chave — seja na 
vida sexual, na vida profissional, na vida política, na 
vida da igreja ou na vida social.

Devemos ser cheios do Espírito Santo nas 
grandes e pequenas coisas da vida: em nosso 
dinheiro, nossa atividade física, nosso sono, nossa 
alimentação, em nosso descanso e nosso despertar. 
Devemos dar-Lhe as chaves para tudo.

Quando estou cheio do Espírito, não há mais 
espaço para Satanás. Se há espaço para Satanás, o 
Espírito é entristecido, e eu não estou cheio dEle.

Arrependimento, resistência e renovação são 
os passos para derrubar as fortalezas de Satanás 
em sua vida. Não tente se arrepender até que seja 
honesto e enfrente seu pecado. Não tente resistir 
até que você tenha se arrependido. E, não tente 
ser cheio do Espírito Santo e ser renovado até 

que você tenha escolhido ser contra Satanás e se 
entregar ao abençoado Espírito Santo de Deus.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
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em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.
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que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
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proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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