
Ministério Ana Maria Dias  
Caixa Postal 254 Barueri – SP 06455-972  
Fone/Fax: (11) 4191-6425 www.minamd.org.br  

 
DAVE  ROBERSON 

 
Março – 2004 

Querido Amigo, 
 

Eu não consigo me lembrar de um tempo no qual o amor de Deus significasse tanto para o Corpo de Cristo 
como agora. Certamente, de acordo com a Palavra, é imperativo que nos amemos uns aos outros. Aliás, Jesus disse que 
devemos amar uns aos outros COMO ELE NOS AMOU (João 13:34). 

 
Por mais que eu tenha tentado no passado cumprir minha obrigação bíblica de amar como Jesus ama, o 

resultado de meus esforços sempre pareciam ser artificiais. Não que eu não tivesse o desejo de amar. Eu QUERIA 
entender o amor de Deus e queria andar na totalidade dele. 

 
Mas, também lhe digo, às vezes parecia ser impossível. Veja, quando resolvemos deixar  que o amor de Deus 

flua em nós, atingimos um lugar em Deus onde não existem coisas como carência ou falhas, tormentos e mesmo o 
medo. Contudo, eu ainda luto com alguns destes sentimentos. 

 
Bem, é preciso que você entenda que eu não estou falando sobre o amor de Deus POR você. Não existe 

absolutamente nada que você possa fazer para que Ele o ame mais do que Ele já o ama. Mesmo porque Deus É amor! 
Eu estou falando do quanto você deixa o amor de Deus fluir ATRAVÉS de você. Quando sua vida se torna um canal 
aberto para o amor divino, ele também se torna uma força irresistível onde o diabo fica incapaz de ter controle. 

 
Mas se prepare – o diabo irá resistir seu andar em amor. Por que ele não atacaria os esforços de uma pessoa 

com todo o poder que ele tem, se aquela pessoa está para entrar em algo que irá lhe prover um andar com Deus mais 
poderoso do que qualquer outra coisa imaginável? O inimigo sabe o quão perigoso é para ele o andar em amor. Ele 
sabe que isto completará aquela pessoa em Deus, dando-lhe paz absoluta e fazendo que o fracasso seja algo do passado. 

 
Eu estive sentado ao lado da cama de pessoas tomadas de câncer e destruídas pela dor. Estive com elas, orei 

com elas e me senti tão sem esperança ao vê-las desfalecidas, apertando tanto suas Bíblias que até os ossinhos da mão 
ficaram brancos de tanto apertarem-nas enquanto confessavam a Palavra no meio de suas dores. 

Este é o tipo de experiência que tem balançado a fé de muitos nas igrejas. Muitas pessoas acabam deixando o 
assunto com Deus dizendo, “Eu não entendo isso, mas eu vou confiar em Deus de qualquer jeito.” 

 
Um dia, Deus começou a tratar deste assunto de doença comigo, tal como o câncer. Ele me mostrou que 

embora toda doença já foi lançada na Cruz, o medo – geralmente o medo de morrer – é o que causa a morte dos 
cristãos, porque o medo impede que o crente creia na cura. Então ele me instruiu que passasse para as pessoas que 
estão nesta situação uma revelação do Céu. 

 
A princípio eu pensei, Mas elas vão pensar que eu creio que elas vão morrer! Mas este não era o caso. 
 
Em Seu amor inacreditável, Deus preparou um lugar para nós no Céu que é tão completo, que não tem sequer 

qualquer sentido de carência. As pessoas neste lugar vivem e se relacionam onde o amor de Deus penetra até o mínimo 
lugar. Todos nossos amados que já se foram estão lá nos esperando. 

 
Uma vez que as pessoas começam entender esta revelação do Céu, elas começam a perder o medo da morte e 

mesmo de morrer. Por que? Porque o perfeito amor lança fora o medo. 
 No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; 

logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.  (João 4:18) 
 
Deixe-me falar mais disto, novamente: Não é a doença que mata um crente, mas o MEDO. 
 
Não importa em que circunstância você está vivendo neste momento, eu quero lhe ajudar a dar o primeiro 

passo para banir o medo de sua vida. Se você der este passo, as coisas IRÃO começar a mudar.  
 
Se você está tendo uma batalha com a doença, a condição de seu corpo terá que mudar. 
Se você está batalhando na área das finanças, seu estado financeiro terá que mudar. 
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Se sua vida vai indo bem, irá melhor ainda, porque têm que mudar quando você der este passo crucial que eu 

irei compartilhar com você. 
 
Verdadeiramente, existem duas fases a serem aprendidas de como andar no amor de Deus. A primeira fase tem 

a ver com o fluir do amor de Deus PARA nós com o propósito de crescer e se edificar. A segunda fase tem a ver com 
o fluir do amor de Deus ATRAVÉS de nós a fim de crescer e ministrar para os outros. 

 
Infelizmente, o diabo faz com que muitos de nós fiquemos somente nos primeiros passos da fase um, por 

continuarmos tentando receber e entender o amor de Deus. Mas, precisamos ir para um nível muito mais alto de 
entendimento, onde nossos medos e tormentos ficam perdidos na paz Dele e na segurança da Pessoa Dele, que é o 
amor.  

 
É por isso que o diabo não pode permitir que você, ao menos,  chegue perto da segunda fase. A qualquer custo 

ele tem que parar você na fase um enquanto você ainda está aprendendo como confiar na experiência do amor de Deus 
que flui para você. Ele bem sabe que se ele não conseguir parar você na primeira fase quando você ainda é inexperiente, 
o inferno não tem tormentos, preocupações e medos suficientes para causar a destruição de seu fundamento na 
segunda fase quando sua vida se tornará um canal.  

 
Uma vez que o diabo não pode parar você, então você se tornará para ele o pior dos pesadelos. A este ponto, 

você se torna um crente que ele não pode manipular porque você se edificou acima de todas as estratégias do inimigo 
no amor de Deus e agora está pronto para o fase dois. Este é o lugar em Deus onde o mesmo amor divino que 
estabilizou sua vida está agora pronto para lhe dar um fundamento no qual você poderá ir adiante e fazer proezas no 
Reino de Deus sem medo ou falha alguma.  

 
Então, em primeiro lugar, vamos dar a cobertura para a mais efetiva arma de Satanás contra o controle de sua 

vida. Eu estou falando sobre PREOCUPAÇÃO e ANSIEDADE. 
 
Para que Deus exalte você, é preciso que se lide com a raiz das causas da preocupação. Veja, o diabo só pode 

devorar sua vida com preocupação e lhe consumir com doenças, pobreza ou falhas se primeiro ele pegar uma coisinha 
de você: SUA PERMISSÃO. E a maneira como ele tem sua permissão é através do medo. 

 O MEDO AGE COMO UM CATALIZADOR QUE CAPACITA O DIABO DE MISTURAR SUA 
VIDA COM O FRACASSO.  

 
É por isso que a Primeira Pedro 5:6-9 está dizendo: 
 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, 
 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 
 Sede sóbrios e vigilantes. O Diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge 

procurando alguém para devorar; 
 Resisti-lhe firmes na fé.... 
Deus nos diz para ficarmos livres de toda ansiedade, porque é ela que nos faz ser devorados. Se nós de algum 

modo conseguirmos lançar nossa ansiedade sobre Ele, então nós teremos exercitado uma das mais altas formas de 
resistir o diabo.  

 
Veja, quando se diz respeito a guerra, nós estamos indo contra um gênio habilidoso cujas armas mais poderosas 

são o ENGANO e a PREOCUPAÇÃO. Deixe lhe mostrar o quanto ele é enganador. O inimigo sabe que NÓS 
sabemos que ele está envolvido em coisas tais como vício de drogas, prostituição e jogatina, e que provavelmente 
ficaremos fora disso. Então ele desvia nossa atenção pondo medo, preocupação, tormento e ansiedade. Uma vez que 
cedemos a estas emoções negativas, ele pode marchar direto para nossa casa e dominá-la. Ele é capaz de fazer isso 
porque para nós é difícil de acreditar que resistindo a preocupação é o mesmo que resistir o diabo. 

 
Sempre que vemos alguém destruído pelo vício das drogas ou um rejeitado alcoólatra dormindo na sarjeta, 

balançamos a cabeça e pensamos, Que horror! Mas, quando se trata de ansiedade, preocupação e medo deixamos o diabo 
entrar e o convidamos para se sentar. E, se aquilo não for o suficiente, vamos adiante entretê-lo! 

 
Não tem nada que o diabo gosta mais do que nos manter envolvidos numa batalha constante com 

circunstâncias centralizadas em nossos afazeres diários de nossa vida. Mas, a batalha real nunca é ganha por lutar com 
os SINTOMAS do problema, ela só pode ser ganha se tratar com a própria raiz do problema. 
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Enquanto o diabo puder nos manter amarrados lutando com os problemas em um nível superficial, será fácil 

para ele manobrar a situação. E creia-me, o inimigo tem muitos problemas reservados para nos manter  preocupados 
até a morte! 

 
Bem aqui está onde nós precisamos começar a guerra e usar nossa energia. Hebreus 4:11 nos dá a chave: 
 Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo 

exemplo de desobediência.  
 
Nossa luta não é com o diabo. Ele não é nosso problema. A raiz do nosso problema está no fato de que demos 

ao inimigo a autoridade sobre nossa vida. Mas, como fizemos isso? Porque escolhemos andar em ansiedade, 
preocupação ao invés de lutarmos para entrar no descanso de Deus. 

 
Em João 14:30, a declaração de Jesus sobre Ele Mesmo, deveria também ser nosso clamor: 
 Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo; e ele nada tem em mim.  
 
Deixe-me dar uma ilustração para lhe ajudar a ver o que Jesus está dizendo. Uma vez eu li um artigo sobre os 

méritos de uma coleira que late. Eu criei cinco filhos, e bem sei o que é ter a casa cheia de crianças e animais. Por todos 
estes anos tivemos cachorros que pensavam que a razão deles viverem era para latir. Aqueles cachorros latiam para 
qualquer coisa! E eu observei algo neles. Parecia que trabalhavam no turno da noite, de preferência da uma às quatro da 
manhã! 

 
Quando eu li aquele artigo, eu fui tentado a comprar uma daquelas coleiras porque o fabricante garantiu que 

aquilo quebraria o hábito de qualquer latido de cachorro. A coleira tinha dentro dela um pequeno eletrodo movido à 
pilha. Toda vez que o cachorro latisse, aquele eletrodo se ativava produzindo um som e dando um choque no cachorro. 
Creia-me, não vai demorar muito para o cachorro que está usando tal coleira chegue a conclusão que NÃO é do maior 
interesse dele continuar latindo! 

 
Bem, o diabo tem a sua própria “coleira de suprimir a fé” aquela que ele gosta de por ao redor de seu pescoço, 

com a finalidade de lhe impedir de usar a fé. Toda vez que você tenta usar sua fé, o diabo ativa três pequenos eletrodos 
montados para suprimir sua fé através da coleira, dando-lhe um choque com a ansiedade, preocupação e medo. Ele está 
tentando atingir suas emoções lhe dizendo que é de todo o seu interesse desistir desse negócio de fé. Ele 
ESPECIALMENTE não quer que você se torne um vencedor! 

 
É por isso que eu lhe digo que o diabo não é o seu problema. Ele só pode lhe controlar com tanto que você use 

a coleira! Simplesmente tire a coleira, e ele perderá todo o poder sobre você. É isso que Jesus quer dizer quando declara, 
“O príncipe deste mundo (significa Satanás) vem e não tem nada em Mim.” Não havia NADA – nenhum tipo de 
coleira – que o diabo pudesse usar para ganhar o controle sobre Jesus! 

 
No passado quando tentei entender o amor de Deus e como funcionava em mim, eu pensava que era uma 

atitude emocional de estar tudo bem com as pessoas e fazendo com que se desejasse fazer alguma coisa para os outros 
em benefício do Evangelho e do amor. Mas, quando Deus começou a tratar disto comigo, comecei a entender o que a 
Bíblia quer dizer nesta citação, No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo 
produz tormento; logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. (1 João 4:18). 

 
Se fosse para você procurar bem no fundo do seu espírito o amor de Deus, uma coisa iria identificar aquele 

amor para você: O NÍVEL DE PAZ E DE CONTENTAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ ANDANDO. Veja, o 
amor de Deus não é emoção, mas uma força viva e vibrante que entra em ação em sua vida como paz, contentamento, 
alegria e paciência. Esta é a razão do porquÊ o amor nunca falha. Quando você está andando em amor, o diabo pode 
atirar todo o inferno contra você, mas ele não pode lhe destruir porque você não está lhe dando nada para que ele possa 
destruir você. 

 
Como muitas pessoas, por muitos anos eu lutei o bom combate da fé no campo de batalha errado e sofri 

muitas perdas. Mas agora, eu posso lhe dizer como começar nossa guerra – FAZENDO TUDO O QUE 
PUDERMOS PARA ENTRAR NO AMOR E NA PAZ DE DEUS. Podemos enfrentar qualquer crise 
confessando o que Jesus disse sobre paz, tal como em João 14:27: 

 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize.  

 
Em vez de gastarmos nossa energia nos preocupando com os problemas e circunstâncias que nos rodeiam, 

deveríamos usar aquela mesma preciosa energia labutando e batalhando para entrar no descanso de Deus. 
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Tenho algumas boas notícias para você! Não importa qual o desafio que você está enfrentando hoje, você pode 

descansar com segurança porque a adoração pessoal, meditação na Palavra de Deus e oração irão abrir uma porta para 
aquela parte de você onde está aquela tempestade furiosa. E assim que você abrir aquela porta, Jesus dará o passo e 
dirá, PAZ, ACALME-SE!” Ao comando Dele a tempestade IRÁ cessar dentro de você e não irá demorar muito para 
que se acalme fora também. A próxima coisa a seguir será uma mudança em suas circunstâncias. 

 
Mas enquanto o diabo conseguir manter você em tormento através das circunstâncias, você ficará cheio de 

preocupação, tormento e medo enquanto viver nesta terra. É por isso que você precisa atacar o problema verdadeiro e 
não os sintomas.  

 
Comece hoje a mudar suas circunstâncias lendo o Novo Testamento e escrevendo cada passagem que fala do 

amor e paz de Deus. Você também pode adicionar excelentes passagens do Antigo Testamento sobre paz: 
 Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em ti.  

(Isaías 26:3) 
 
Lembre-se que muitos de seus problemas não vieram sobre você do dia para a noite. Portanto, vai levar um 

tempo para você superá-los. 
 
Assim, registre objetivos específicos para os próximos seis meses; então ajunte versículos em sua lista sobre 

amor e paz. Escreva aqueles versículos e carregue-os com você, falando-os em voz alta diariamente. Junto a isto, leia 
passagens gravando-as em uma fita cassete. Então, ouça-as repetidas vezes, o máximo que você puder, preferivelmente 
quando você estiver passando por uma situação de muita pressão. 

 
Ouça e leia estes versículos até que eles estejam passando continuamente pelo seu espírito. Isto irá ajudar você a 

meditar neles a qualquer hora que você precisar, de dia ou de noite. Também, enquanto você está meditando naquelas 
passagens que você ajuntou, ore baixinho no Espírito Santo com sua respiração quando você puder. Isaías 28:11, 12 diz 
o quanto isto é importante: 

 Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. 
 Ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado: e este é o refrigério....  
 
Quando a tempestade estiver furiosa ao seu redor, estes versículos serão um refúgio de paz e conforto. E por 

você ser fiel permanecendo um tempo orando e meditando na Palavra de Deus, um dia você descobrirá que aquele 
medo se tornou coisa do passado. Aquele será também o dia que você descobrirá o lugar em Deus onde a paz reina e 
sua vida se tornará um canal aberto através do qual o amor Dele fluirá livremente! 

 
Seu amigo e colaborador 

DAVE  ROBERSON 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


