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DESTRUINDO AS FORTALEZAS
“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para
destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo”. 2
Coríntios 10.4-5.
Fortalezas - A expressão Fortalezas é a palavra bíblica equivalente a complexos e
traumas.
A linguagem bíblica é muito descritiva: Fortaleza é um castelo, um forte, que foi
construído pedra por pedra. Suas paredes largas altas e sólidas foram edificadas através
dos anos.
Satanás edifica em nossas mentes fortalezas espirituais, que são construídas por suas
mesmas mentiras (mentiras reiteradas) ditas através dos anos em diferentes situações e
circunstâncias. Geralmente tem sua origem na infância.
Ex.: “Ninguém me ama”. “Sou um inútil”. “Não tenho sorte na vida”. “Não sei fazer
nada certo”. Nos comparamos com os outros.
Existem vários tipos de complexo:
• Inferioridade, Auto piedade, Rejeição, Timidez, Derrotismo, etc.
1. Todos os dias temos a oportunidade de fazermos a nossa escolha.
2. O Que escolheremos?
3. A Mentira ou a Verdade?
Satanás é o pai da mentira: “Ele foi homicida desde o princípio e jamais se
firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, falado
que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira”. Jo 8:44
A verdade de Deus nos liberta: “Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará”. Jo 8:32 “O ladrão vem para roubar matar e destruir; Eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância”. Jo 10:10.
4. O objetivo de Satanás é a conquista de nossa mente. Sua estratégia consiste
em colocar em nossos pensamentos suas mentiras, sem que demos conta de que
são mentiras, e muito menos que provém dele.
O que pensamos acerca de nós mesmos, a vida, de Deus, dos outros, de nossas
circunstâncias pode ser mentira ou verdade.
Se o que pensamos é mentira, nos amarra e destrói. Mas se é verdade, nos liberta
e edifica.
5. Uma vez que extirpamos a irracionalidade e mentiras de nosso pensamento e as
substituímos pela verdade, podemos ter vidas satisfatórias e ricas e
emocionalmente plenas”.
6. A mente é o nosso campo de batalha. É na mente que estão os elementos básicos
para Satanás destruir um homem: imagens e pensamentos (lembranças,
traumas). Estas imagens serão sempre geradas no reino físico e os pensamentos
serão misturados com engano, um pouco de verdade e um pouco de erro.
(distorção de valores).
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7. Satanás quer nos enganar quanto:
• Ao caráter de Deus (Imagem distorcida de Deus)
• Quanto a nós mesmos (Baixa estima, viver se enganando)
• Quanto aos nossos semelhantes (intrigas, ressentimentos)
• Quanto a ele mesmo - Satanás (Fazer-nos pensar que ele não é tão mau. Que
ele não existe)
8. Há duas pessoas disputando a nossa mente:
Uma do lado de dentro - o Espírito Santo
Uma do lado de fora - Satanás
9. O Espírito Santo habita no nosso espírito e quer levar nossa mente a ser cativa a
Cristo, a submeter-se a Deus. Ele não obriga, não invade sem permissão, mas
nos constrange.
10. Satanás usará todo tipo de sutileza para dominá-la e utilizá-la para o mal. Seu
objetivo principal é a distorção da verdade de Deus.
11. Como destruir estas FORTALEZAS?
a. Reconhecendo que existem áreas em nossas vidas que não conseguimos
vencer, estamos sempre tropeçando nos mesmos obstáculos e cometendo os
mesmos erros.
b. Nos arrependendo, confessando e abandonando nossa forma errada de
pensar.
c. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. (2 Coríntios
10.5b).
d. Fazendo nossos pensamentos passarem pelo FILTRO de Filipenses 4.8.
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