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CONQUISTANDO FORTALEZAS 

II Coríntios 10:4 

 - Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim 

poderosas em Deus para destruição das fortalezas; 

As armas do nosso exército, não são carnais. E sim espirituais, não 

são armas mundanas. 

Em algum momento da vida permitimos que certas fortalezas se 

instalassem em nosso coração.  

Fortalezas essas que nos prendem pela força e tamanho que tem, nos 

impedindo de compreendermos o chamado de Deus em nossa vida, 

tornando-nos pessoas religiosas com uma mentalidade de que nunca 

poderemos fazer ou alcançar nada para Deus. 

Exemplos de algumas fortalezas: 

- Temperamento explosivo – As pessoas acabam se afastando de 

você, com receio de serem feridas. 

- Dificuldade de perdão – Não perdoa e nem recebe o perdão. 

- Avareza – É um desejo egoísta pelo dinheiro. 

- Falta de tempo – Tempo nós temos, o que falta é prioridade. 

- Pecados ocultos – Pecados que você comete quando ninguém está 

por perto. 

Fortaleza – fortificação, castelo, energia, força. 

É quando Satanás encontra uma fraqueza em nós e ele constrói uma 

barreira, uma cerca bem forte e põe essa fraqueza lá dentro. 

Qual tem sido a fortaleza frequente que consome a sua vida? 

Aquela fraqueza, um hábito mau, aquela atitude desagradável? 
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Agora mesmo você ouve uma voz dentro de você que diz:  

- Você já tentou várias vezes; 

- Você vai ser perdoado e depois vai fazer a mesma coisa de novo. 

Mas existe uma voz maior que Diz:  

 - Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu 

sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra 

da minha justiça. (Isaías 41:10). 

As fortalezas são desafios velhos, difíceis e desanimadores. 

DAVI - O conquistador de fortalezas. 

Foi diante disso que Davi se viu, quando olhou para Jerusalém. 

Tudo começou quando 1000 a.C. Davi conquistou a fortaleza de 

Jerusalém, conhecida antigamente por Jebus devido aos Jebuseus, 

povos da época. Era uma cidade de grandes muralhas que lhe 

serviam de segurança, conhecida também por Sião. 

II Samuel 5:6-10. 

Davi nos ensina alguns meios pelo qual ele conquistou a fortaleza: 

1. Ele não deu ouvido às velhas vozes – II Sm 5:6b 

- e falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os 

coxos te expulsarão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. 

Davi rejeita suas palavras e se ocupa com o trabalho. Ele rejeita toda 

e qualquer palavra que não venha de Deus. 

Você tem o poder de decidir a que voz você irá ouvir. 

Dois pensamentos constantes disputam a sua atenção.  

- Um diz: Sim você pode, o outro diz: Não, você não pode. 

- Um diz: O Senhor é contigo, o outro diz: Deus te abandonou. 
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- Um proclama as promessas de Deus, o outro lista seus fracassos. 

Mas é você quem escolhe a voz que ouve. 

Porque dar ouvidos àqueles que zombam, que destroem, que não 

acreditam, se podemos ouvir a voz de Deus? 

2. Ele tomou posse e determinou – II Samuel 5:7 

- Porém Davi tomou a fortaleza de Sião; esta é a cidade de Davi. 

Davi tinha a plena convicção do Deus que ele servia, Ele mesmo 

determinou. 

Você precisa estar determinado, disponível a conquistar. 

3. Ele encontrou um canal - II Samuel 5:8 

- Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos Jebuseus, 

suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos...  

canal é uma vala que pode ou não estar revestida de material que 

lhe dê sustentação e que se destina a passagem da água. Canal é o 

caminho mais eficaz. 

Enquanto todos viram muralhas fortes, Davi viu um canal (caminho) 

para se chegar à fortaleza. Fez o que ninguém esperava e conquistou 

o que ninguém imaginava. 

Isso fala de ser criativo na solução de problemas. 

Conclusão: 

Abra seus olhos para novas escolhas. 

Não olhe para os muros fortes, mas se olhar saiba que Deus é capaz 

de derrubar e destruir. 

As fortalezas podem ser conquistadas e destruídas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua

