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Nota Introdutória 
Estes artigos foram traduzidos e reescritos, ao longo de muitos anos, para minha edificação. “Retirados 
do baú” para as Olimpíadas de 2016, agora foram revistos, a fim de serem disponibilizados para 
download para a Copa de 2018.  

Toda ocasião de competição esportiva é tempo de reflexão espiritual, no sentido de ser a vida cristã a 
ela comparada. 



• Sete vezes, nas cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus diz:“Ao que vencer”, o que sugere a 
possibilidade de haver os que não irão vencer (Ap 2.7, 11, 17, 26; 3.5, 12, 21).  
 

• Outro texto diz: “Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele; eis que o 
seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele” (Is 40.10).  
 

• Jesus falou sobre galardão (Mt 5.12 Lc 6.23). “E aquele que der até mesmo um copo de água 
fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum 
perderá a sua recompensa” (Mt 10.42).  
 

• Toda a obra do salvo,após sua conversão, será avaliada no Tribunal de Cristo (2Co 5.10). Conferir 
lendo Rm 14.10,12e1Co 3.8,10-15. 

 

OBS: Galardão não será para se ufanar, mas para definir a responsabilidade que exercerá no Milênio, 
quando reinará com Cristo, como explica a parábola das minas.“Ao que, de uma mina recebida, fez 
render dez minas,disse-lhe o senhor:no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade” (Lc 19.17). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Correi de tal maneira que o alcanceis (o prêmio)” (1Co 9.24),visando dar diretrizes da Palavra que 

nos incentivem e ajudem a completarmos, vitoriosos, a carreira que nos está proposta por Deus 

(inspirada em livreto muito antigo, esgotado há muitos anos). 

 

1. Vencedor segue regras 

Dia  01  _ “Correi de tal maneira que o alcanceis (o prêmio)” (1Co 9.24). 

 

A vida cristã não é passeio envolto em ilusões nem uma forma de piedade na qual se adormece. A vida 
cristã é como uma corrida: ilustração inspirada nos jogos gregos muito conhecidos e populares na 
época.  

• “Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe 
o prêmio ? Correi de tal maneira que o alcanceis” (1Co 9.24). 

• “Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele 
que o alistou para a guerra. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se 
não lutar legitimamente” (2Tm 2.4).  

Vida cristã requer decisão,determinação, disciplina e dedicação absoluta(como um atleta ao se preparar 
para as Olimpíadas).O ponto de partida da vida cristã é na cruz, onde, humilhado e confuso, percebe seu 
pecado e quanto custou a Jesus livrá-lo da condenação eterna de uma existência separada de Deus.  

“Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo (morreu) pelo injusto para levar-nos a Deus” (1Pe 
3.18). Muitos contentam-se com isso e não vão mais longe. Que não seja assim com você.A vida cristã 
é comparada à jornada dos descendentes de Jacó, escravos no Egito (não por nada que houvessem 
feito de si mesmos, apenas por terem nascido de seus pais). 

Exemplo: Libertos por Deus. Por meio de Moisés, que os tirou do Egito após o sangue do cordeiro posto 
na porta livrar os sentenciados à morte (Ex 12.13), saem do Egito, passam pelo mar vermelho. 



Experiência marcante de deixar para trás a vida de servidão, tendo à frente apenas a possibilidade de 
obedecer cegamente ao líder enviado por Deus para libertá-los. Começa a jornada pelo deserto. 

Pela incredulidade de alguns, o povo foi levado à rebeldia e murmuração.Pensaram mal de Deus, não 
creram que ele seria Suficiente e Poderoso para os levar à vitória. Falaram impensadamente e arcaram 
com as conseqüências de suas palavras.Disseram que Deus os havia trazido ao deserto para, ali, os 
matar,ao que o Senhor respondeu:“Pela minha vida, diz o Senhor, certamente(P), conforme o que vos 
ouvi falar, assim vos hei de fazer” (Nm 14.28). 

Cuidemos de nossas palavras em muito mais do que pensamos a respeito de Deus. 

 

2. Vencedor não murmura 

Dia02 _  “como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo para O servirdes” (1Ts 1.9). 

Cada fase da história do povo de Israel é figura da conversão e da vida cristã. Pela incredulidade deles 
ficaram “zanzando” pelo deserto mais 38 anos.Havia muito a aprender, houve muita murmuração e 
incompreensão sobre Deus, escolhas erradas e suas devidas conseqüências. Muitos cristãos são como 
eles. Por incredulidade, não dão passo de fé para a conquistado que Deus planejou para eles. Com isso, 
suas vidas ficam “girando em falso”, andam, andam, andam, e não saem do deserto. Quando não sofrem 
por causa de seus pecados, contentam-se com as bênçãos do deserto (que não são poucas): 

• direção;  
• proteção (com todo aquele ouro do tabernáculo eram alvo fácil aos nômades que viviam de 

pilhagens);  
• a nuvem de dia (protegia do sol escaldante); 
• o fogo à noite iluminava e aquecia (pois no deserto faz frio à noite); 
• alimento (o maná); 
• água (Jesus, Rocha que os seguia, 1Co 10.4); 
• não ficaram doentes; 
• as vestes não envelheceram (nem o calçado); 
• disposição para andar (o pé não inchou). 

Muitos se contentam com as bênçãos do deserto.Pensam que foi para isso que Deus os libertou e 
salvou.Espiritualmente, ia à presença do Senhor com eles e a Lei dava-lhes valores e costumes para 
fazer deles um povo especial, exemplo aos gentios.Para nós,a advertência é: “fazei tudo sem 
murmurações nem contendas (como Israel fazia) para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos 
de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como 
luminares no mundo” (Fp 2.15). 

 

3. Vencedor obedece logo 

Dia03 _ “Quando, pois, a [nuvem] se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de 

Israel, em todas as suas jornadas”(Ex 40.36 -37). 

“À ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam; por todos os dias 
em que a nuvem parava sobre o tabernáculo eles ficavam acampados” (Nm 9.18). 

Já pensou?Era a principal lição: obedecer prontamente, total dependência do Senhor para ir ou ficar.Em 
geral, não somos ensinados a tal tipo de dependência, mas é assim que se começa a andar com Deus e 



se aprende a estar sob Sua direção. Por isso, hoje há tantos descaminhos e confusões: os olhos dos 
salvos não estão mais postos no Senhor que os dirige por onde quer que andem. O título de um livro 
antigo é boa diretriz para nós: “Em seus passos o que faria Jesus?”  

Há longa jornada pela frente. Deus a fará conhecida progressivamente. Obstáculos são para serem 
superados. E não contornados. Dificuldades, são para serem vencidas, não evitadas. Provas são para 
evidenciar sua fidelidade, não para submergi-lo. Tentações vêm para serem resistidas em Seu nome, 
para experimentarmos Seu poder e cuidado, não para sucumbi-lo (1Co 10.13). Que todas as suas 
energias estejam canalizadas para vencer. Há regras a serem observadas e um testemunho a ser dado. 
Requer disciplina, perseverança, determinação. Não se deixe deter por “um prato de lentilhas” (Gn 
25.29-33;ler Hb 12.17), nem por qualquer outro apelo, seja ele deste mundo, da família ou dos 
amigos.Aceite as regras da corrida. Há um prêmio. O Senhor mesmo o dará. Faça por alcançá-lo.Aquele 
ato de obediência, esta renúncia, o opróbrio do mundo... O que são comparados “ao peso de glória” (ler 
2Co 4.17) que nos aguarda? Corra, tendo em vista o prêmio! O espírito do presente século ataca, visa 
tornar seu passo mais lento, desviar-se do alvo, desanimar, fazê-lo cair. Não ceda!Olhe para a frente, 
olhe para Jesus, que o precedeu na batalha.  

“fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, 
[suportou] a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus” (Hb 12. 2). Há 
galardões “ao que vencer (...)” (Ap 3.21). 

 

4. Vencedor conquista 

Dia 04 _  “Chegados sois (à terra prometida)que o Senhor Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu 

Deus tem posto esta terra diante de ti; sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de 

teus pais; não temas, e não te assustes” (Dt 1. 20 -21). 

Cumpriu-se o desígnio do Senhor de morrerem todos os homens adultos que saíram do Egito (Nm 
26.64).“A carne não conquista a promessa, morre no deserto” (ouvi por aí....). Afinal, chegam ao ponto 
de conquistar a terra. Muda a liderança: Moisés morre,assume Josué.Passam o Jordão, reafirmam o 
pacto com Deus através da circuncisão e celebração da Páscoa. 

Para nós, mudar a liderança é: “não mais eu, mas Cristo em mim” (Gl 2.20). O pacto com Deus torna-se 
pessoal pelo batismo e Ceia. A ordem é avançar e diretrizes são dadas: “Todo lugar que pisar a planta 
do vosso pé,vo-lo dei...” (toda a terra fora dada, mas precisava ser conquistada passo a passo, como a 
vitória aos cristãos).  

Em Js 1.3-9 temos: “Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida...serei contigo; não te deixarei, 
nem te desampararei.Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a 
seus pais lhes daria.Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda 
a lei ...não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido 
por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás 
prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido.Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te 
atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares”.Sob 
essa orientação básica há lutas vitoriosas, grandes inimigos são derrotados (Josué).A não observância 
das instruções de Deus levam à derrotas e tempo de opressões (Juízes), mas não são desamparados 
por Deus, e chega o tempo do reino. O opulento reino de Salomão prefigura o reino Milenar do Messias 
(Sl 72) quando os salvos reinarão com Cristo (Ap 20.6). 



Espiritualmente, remidos pelo sangue de Jesus já somos feitos reis e sacerdotes para reinar em 
vida(Ap 1.5-6), não mais escravos do pecado(Rm 6.14), mas lutando sob a bandeira de Cristo. E 
retomamos à ideia:“Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar 
àquele que o alistou para a guerra” (2Tm 2.4). 

 

5. Vencedor persevera 

Dia 05 _ “o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do 

Poderoso de Jacó, o Pastor, o Rochedo de Israel” (Gn 49.24). 

 
A vida dos antigos nos serve de exemplo (1Co 10.6, 11). Os patriarcas estavam sujeitos às mesmas 
paixões que nós (Tg 5.17). Quanto mais meditarmos em seu exemplo, mais seguros estaremos em 
nosso desempenho para o Senhor, esclarecidos pelo exemplo deles (Sl 119.105). 

De fato, a vida cristã é uma luta(ler Ef 6.12). Tudo parece se opor a você, com a intenção de roubar, 
matar e destruir(Jo 10.9),como é a intenção de qualquer inimigo.Em suas próprias forças e boas 
intenções, muitas vezes veio a falhar e não conseguiu fazer face às múltiplas necessidades de cada dia. 
O texto em destaque é promessa para você: “o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram 
fortalecidos pelas mãos do Poderoso de Jacó, o Pastor, o Rochedo de Israel” (Gn 49.24). 
Reconhecendo sua real fraqueza e impossibilidade, atrairá a si a graça e fortalecimento do Senhor como 
a água é atraída a encher um buraco. Suas mãos, que trabalham, serão fortalecidas pelas mãos do 
Salvador, que também trabalhou(Mc 6.2). Mãos que foram pregadas no madeiro, mãos que quebraram 
os liames da morte aniquilando o diabo e as suas obras (ler 1Jo 3.8).Mãos que derramaram o Espírito 
Santo, poderoso socorro aos que obedecem a Deus. 

Para essa sua necessidade de hoje, reclame a ajuda prometida na Palavra (você precisa conhecer seus 
“ direitos” (as promessas), lendo a Bíblia com atenção e fazendo seu “caderninho-bengala”). “No demais, 
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo” (Ef 6.10-11). 

 

6. Vencedor segue o plano de Deus 

Dicas para ser vencedor, ou descubra as possíveis causas de suas derrotas!  

 

Dia 06 _ “não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da 

sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual” (Cl 1.9). 

 

“(...) que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade”, tem sua real dimensão se considerada à 
luz da escala dos valores espirituais e eternos. Significa estarmos completamente imbuídos não só da 
decisão de cumprir toda a vontade de Deus, mas também, estar plenamente certo de qual é ela. A 
Palavra não deixa dúvidas: “a vontade de Deus é nossa santificação” (1Ts 4.3). Abster-se, renunciar, 
abrir mão... dos apelos da carne, do mundo e do diabo (ler 1Jo 2.15-17).“Vós sois a geração eleita, o 
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz” (1Pe 2.9) 



.Precisa estar bem ciente e seguro de quem é para, então, estar pronto para sua missão. Muitas 
vezes, no ardor da batalha, ficamos confusos quanto ao caminho a tomar. Por isso, “transbordantes do 
conhecimento de Sua vontade” é,sem sombra de dúvidas. Quando você não sabe, Deus sabe: “eu 
bem sei os pensamentos que penso de vós” (ler Jr 29.11). Quando cirandado pelo inimigo, Jesus diz: 
“eu orei por ti para que tua fé não desfaleça” (Lc 22.32). “Quem há entre vós que tema ao Senhor? ouça 
ele a voz do seu servo.Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e 
firme- se sobre o seu Deus” (Is 50.10). 

 
• Ao revelar a Sua vontade, Deus também dará a sabedoria e a capacidade para realizá-la.Deus está 

bem ciente da rebelião do mundo contra Ele; de que bem poucos cristãos importam-se em conhecer 
a Sua vontade e, também, da ferrenha oposição do diabo aos Seus desígnios.Mas o Senhor Se 
alegra com sua oração sincera em busca de direção, resistindo às pressões, querendo viver em 
comunhão com o Pai. O pleno conhecimento da Sua vontade dá segurança a cada passo e nos 
torna inabaláveis. “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”. 

“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus” (Rm 12,1-2). 

 

7. Vencedor é súdito do Rei Jesus 

Dicas para ser vencedor, ou descubra as possíveis causas de suas derrotas! 

Dia 07_  “Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o 

primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus” (Is 44.6). 

 

Deus disse essas palavras a Isaías quando ele via a desintegração nacional e religiosa de Israel e 
anunciava coisas terríveis de juízo nunca vistas antes. “Não temas; eu sou o primeiro e o último. Eu 
sou o que vivo”(Ap1.17-18). Jesus usou quase as mesmas palavras antes de revelar a João coisas 
inimagináveis que acontecerão no fim dos tempos da atual civilização. 

Após séculos de paciência e chamados aos caminhos do Senhor, vem o justo e o devido juízo de Deus. 
Entre as palavras que descrevem o horror da situação, uma palavra de conforto aos fiéis aponta para 
Jesus: “Eu sou”, assim Deus Se chama, assim Jesus Se deu a conhecer.“No princípio...disse Deus”(Gn 
1.1-3);“Jesus,o Verbo...” (Jo 1.1-3). Ele tem a primeira e até à última palavra. Ele é o alfa e o ômega, o 
princípio e o fim, e o será eternamente. Ele sabe tudo. Ele não muda. Ele pode tudo,Ap 1.8-18. 

Vendo tudo caminhar de mal a pior,sabendo a respeito do que está por vir, você começa a ficar abalado, 
tentado a se deixar desanimar?Deixa disso!Falando sobre o fim dos tempos, Jesus instruiu:“quando 
essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção 
se aproxima” (Lc 21.28).Olhe para Jesus que diz: “Não temas”. Busquemos conhecer Jesus como Ele 
será quando vier em glória: Ele tem as chaves da morte e do inferno, nada Lhe é oculto, não há poder 
que não Lhe seja submisso.Deixe-se impregnar pela revelação de Sua glória, pela presença do Seu 
Espírito e pela autoridade de Sua Palavra.Ele é o primeiro e o último, Aquele que vive... para você,em 
suas circunstâncias atuais. Faça como João: renda-se a Ele. 

“Advogado junto ao Pai” (1Jo 2.1),“vivendo sempre para interceder por eles” (Hb 7.25). 

Ah! Uma boa sugestão para futuro é “garimpar” nas Escrituras: Jesus glorificado. 



8. Vencedor,vence! 

Dia 08 _  “eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não 

amaram as suas vidas até a morte” (Ap 12.11). 

 

Estas palavras estão em capítulo de suma importância e antecedem à revelação do anticristo. Vivemos 
em tempos que preparam tais acontecimentos. O cristão verdadeiro, que deu sua vida a Deus, para o 
qual sua união com Cristo morto, ressurreto e glorificado não é mera doutrina, experimenta algo desse 
combate espiritual. Sente a pressão de todos os lados, ameaçado de tal modo que se admira desse 
estado de coisas. O Senhor revela que os membros ativos de Seu corpo místico sofrem também o 
assalto que os poderes das trevas dirigem contra Ele_ .Você sente uma tensão excessiva que excede à 
simples fadiga física? Satanás se esforça em fazer guerra aos santos (Dn 7.21). Seu esgotamento pode 
ser de origem espiritual: reconheça-o e fique firme na fé. Ler Ef 2.6; 1Co 6.17; 2Co 2.14. Quando tem um 
serviço a fazer para Deus, uma mensagem a entregar em seu nome: sente resistência surda, 
paralisante, em sua preparação ou em sua realização? Reconheça a oposição do inimigo.Resista!Este 
texto é a chave e a solução, pois faz conhecer a razão de sua dificuldade e diz como agir em relação a 
ela.Vivenciar tais diretrizes é um desafio e tanto. Fala de vitória certa e dá as armas: 

1. O sangue do Cordeiro: que o justifica calando as acusações do diabo (1Jo 1.7,9; Rm 8.33); 

2. Pela palavra do seu testemunho: é a Palavra de Deus na minha boca (Sl 103.20); 

3. Não amaram suas vidas até à morte: toma sua cruz cada dia, onde o seu “eu” morre; ou em face 

da ameaça de morte, no caso de perseguição. 

Esse texto lhe dá conhecimento mais abrangente do poder libertador do Cristo glorificado ( Ef 1.17- 23). 
Convicto pela Palavra, permanecendo firme nesse terreno, escondido com Cristo em Deus (Cl 3), tome 
posse da vitória de Cristo e ouse afirmar:“eles o venceram (ao diabo) pelo sangue do Cordeiro”. Junte a 
essa declaração, a palavra de seu testemunho e mantenha sua vida em sacrifício vivo (numa entrega 
constante e contínua) a esse Senhor, a essa luta, a essa vitória.  

 

9. Vencedor é focado 

Dia 09 _ “Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, 

junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu” (Sl 84.3). 

 

Pardal é uma ave das mais comuns. Mesmo o mais comum dos homens terá acolhida na casa do 
Senhor. Andorinha é um pássaro bem pequenino. Mesmo a pessoa mais insignificante tem lugar junto à 
cruz (o “altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado”) e ali será lugar seguro para sua descendência se 
desenvolver. “Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos 
aplanados”(Sl 84.5). Acolhido pelo Senhor, o coração perde sua dureza, acabam-se as tensões. 

Caminhos aplanados nos  remete atirar todas as tortuosidades e obstáculos, de modo que o andar com 
Deus flua sem impedimentos. Quem vive no altar de Deus descobre uma fonte de bênção, mesmo nas 
circunstâncias mais áridas (vale de Baca era uma região de deserto). Na presença do Senhor, têm suas 
forças renovadas (Is 40.31). 



Seu foco está no Senhor dos Exércitos. O Soberano que guia em vitória nos confrontos da vida, e no 
Deus de Jacó que, ouvindo a confissão de sua real natureza (usurpador, no caso de Jacó),tem o poder 
de mudar-lhe o nome e fazê-lo príncipe(Israel). Para ele,Deus é sol e escudo, como um campo de força 
que o cerca e desintegra todas as setas que lhe são direcionadas. 

“O Senhor dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na retidão” (Sl 84.10). Graça é o 
poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza (1Co 12.9); glória é a postura do vencedor que se 
reveste do Senhor (Sl 104.1-2).Assim, nada falta aos que andam na retidão. Nada falta do que é 
necessário: o que confia no Senhor sabe que terá suas necessidades supridas. Nossos corações 
enganosos não discernem, à primeira vista, o que pode nos ser pernicioso. Mas Deus sabe e, por isso, 
não no-lo dá. 

Os que aceitam andar retamente não contornam a cruz nem rejeita, mas condições essenciais 
requeridas pelo andar com Deus. O Senhor não sonega bem algum, mas desvia dele o que sabe lhes 
ser nocivo. O salmo termina exaltando o Soberano dos poderes dos céus, o Senhor dos Exércitos no 
qual se pode confiar inteiramente. 

 

10. Vencedor desvencilha-se 

Dicas para ser vencedor, ou veja possíveis causas de suas derrotas. 

“Desembaraçando-se de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia,corramos com 
paciência a carreira que nos está proposta” (Hb 12.1). 

 

Dia10_ “Para a liberdade Cristo nos libertou; permanecei, pois, firmes e não vos prendais 

novamente a um jugo da escravidão” (Gl 5.1). 

 

A cruz e a ressurreição de Cristo dão ao que crê não só (?)o perdão de seus pecados, a justificação pela 
fé e a paz com Deus (Rm 4.23, 5.11), mas também liberta da escravidão da carne, do mundo, e do 
diabo.A carne é o mal dentro de nós. O mundo são as pressões que nos rodeiam, e o diabo é o poder 
das trevas que se manifesta contra nós para nos desviar de Deus e nos derrotar (Ef 2.2 e 6.12). Importa 
conhecer a vitória de Cristo, que nos libertou de tudo isso que nos era contrário, a fim de nos 
apossarmos dela, afinal foi por nós que Jesus venceu. Cristo julgou o mundo (Jo 12.31), venceu o diabo 
(Hb 2.14-15), crucificou a carne (Gl 5.24).Tudo está consumado. Não há nada que Cristo não tenha 
resolvido na cruz. 

Aprova é que Cristo ressuscitou e que fomos selados com o Espírito Santo (Ef 1.13).Por isso, fiquemos 
firmes na liberdade com que Cristo nos libertou (Gl 5.1). Ao ser tentado, declare a vitória total do seu 
Senhor ressuscitado e permaneça firmemente ligado a Ele. Foi Ele quem venceu e Ele nos comunica 
esta perfeita vitória por intermédio de Seu Espírito. Sendo assim, cuida  para não entristecer o Espírito 
(Ef 4.30-32) com amargura, cólera, ira gritaria, blasfêmias, intenções maldosas, maldades, espírito 
crítico, ressentimentos ou rancores. Falando a Deus quando essas coisas brotam de nossa natureza 
decaída, Deus cumpre Sua Palavra e “o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado” (1Jo 1.7, 9).“Se 
vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito” (Gl 5.24-26). O Espírito é que efetiva em nós os 
frutos da vitória de Cristo. Assim, vivendo por seu Salvador, você experimenta em toda a sua realidade o 
significado da cruz e Sua ressurreição .A libertação de Cristo abrange as filosofias, os rudimentos do 
mundo, a tradição dos homens,as ideias sedutoras que enganam os espíritos e os torna escravos(Cl 2.8-



15). Cristo já o libertou, Ele está à destra do Pai, “vivendo para interceder por você” (Hb 7.25). Você está 
livre, não é mais obrigado a ser derrotado. 

 

11. Vencedor age com retidão 

Dia11_ “Voz do que clama no deserto; preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas” 

(Mt 3.3; Is 40.3). 

 

Os profetas tiveram ministérios ingratos, e o de João Batista foi um deles. Foi o maior de todos os 
profetas por ter sido precursor do Messias (Mt 11.11-15). Não importa o que pensam os homens, o que 
Deus considera é o que importa e o que deve dirigir Seus filhos. Deus tem Seu próprio critério e vê 
todas as coisas. Mesmo que sua vida pareça insignificante, modesta e apagada, os olhos do Senhor 
estão sobre você. Ele sabe tudo.  

Outros filhos de Deus parecem ter lugar de destaque e destino brilhante em relação ao público? Ore por 
eles. Eles correm grande perigo. Mesmo escondido em sua obscuridade, na solidão, parecendo que 
ninguém presta atenção ao que você faz,se estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Lhe 
agrada, você tem um privilégio único:nesse “deserto” você prepara o caminho do Senhor; em lugares 
áridos, você abre veredas para o nosso Deus. Deus precisa de tais como você,que só tem a Ele como 
companheiro de jornada e como apoio para chegara algumas vidas em sua área de influência.Se a 
causa da aridez em sua vida fora vontade de Deus para você,não tema, não fuja! Justamente essa 
arideze solidão é o segredo de sua comunhão com Deus e a razão de uma vida abençoada, com as 
bênçãos que só a presença do Senhor pode conferir. Foi através de uma vida solitária que Deus 
preparou o maior acontecimento da História: a vinda de Seu Filho e tudo o que dela decorreu. Da mesma 
forma, Deus prepara a segunda vinda de Jesus através da pregação do Evangelho, seja por palavras, 
seja por vidas a Ele consagradas no lugar em que estão.  

“E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então 
virá o fim” (Mt 24.14). 

OBS:Ler Isaías 40 para ver a mensagem pregada. 

 

12. Vencedor honra a Deus 

Dia12 _  “fostes comprados por preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo” (1Co 6.20) 

Essa exortação é feita aos coríntios que viviam em meio à corrupção e idolatria. Chama-os a viver como 
cristãos (miniaturas de Cristo), testemunhas do Evangelho de Deus. Para viver esse tipo de vida nesse 
meio, Deus põe à nossa disposição uma provisão maravilhosa de Sua graça. Fato é que:“aquele que se 
une ao Senhor é um espírito com ele” (1Co 6.17);e também nos lembra: “não sabeis que o vosso corpo 
é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 
mesmos?” (1Co 6.19).Esse Espírito é “a sobre-excelente grandeza do poder de Deus que opera em nós, 
os que cremos e que ressuscitou Jesus colocando-O à destra do Pai muito acima de todo[principado], e 
autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 
vindouro” (Ef 1.19-21). Que privilégio! Nem somos bem cientes de todo o poder que essa posição nos 
outorga, por isso vivemos uma vida cristã “meia-boca” se pensarmos em todo potencial que está à nossa 
disposição. Porém, a grande questão é: não pertencemos a nós mesmos (não é mais para vivermos a 
vida que queremos,como queremos). Vivemos para glorificar a Deus em tudo o que fizermos.  É o 



grande aprendizado cada dia de nossa vida nesta Terra. Somos postos à prova nessa questão de inteira 
consagração a Deus. E, justamente nessa questão de consagração, é que vamos encontrar toda forma 
de incompreensão e oposição, seja do mundo, da igreja e até mesmo da família, por parte dos que 
levam o nome de cristão sem terem o viver cristão. Quando decidimos glorificar a Deus em todas as 
áreas de nossa vida é que surgem críticas, hostilidade e rejeição social. Para nos equipara toda sorte de 
oposição é que somos fortalecidos em nosso espírito, pelo Espírito Santo (Ef 6.10), para que, em 
obediência e na perseverança, glorifiquemos a Deus no corpo e em nosso espírito que Lhe pertencem. 

 

13. Vencedor revigora-se 

Dia13_ “Ele faz forte ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor” (Is 40.29). 

 

No início do capítulo, Deus anuncia consolo a Seu povo em provação (Is 40.1-2). Magnifica o Senhor 
acima de todos os seus adversários, todos os idólatras e os planos humanos.Ante grande desolação, o 
profeta anuncia o reverter da situação que os ajudaria a suportar a tragédia.Deus se antecipa ao dizer 
o que o povo pensaria: “Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel:meu caminho está escondido ao 
Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus?” (Is 40.27). 

Esse é o estado inconfessado de muitos cristãos fiéis que servem fielmente a Deus e não se furtaram  às 
responsabilidades e combates de seus privilégios espirituais. Por não se apropriarem suficientemente 
dos recursos do Senhor, estão desgastados pelo combate. Em seus corações desfalecidos, a dúvida fez 
sua  obra devastadora e o Senhor vem em socorro destes. 

• Aos que estão pensando: “Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: meu caminho está escondido ao 
Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus?” 
 

• Deus diz:“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não 
se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, e aumenta as 
forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, 
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, 
e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão” (Is 40.28-31). 

Estas palavras são para todos os cansados e percebem suas forças chegando ao fim. Aproprie-se delas. 
“Eu, o Senhor, velo sobre Minha palavra para a  cumprir” (Jr 1.12). 

 

14. Vencedor fica firme 

Dia14_  “retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a 

promessa”(Hb 10.23) 

 

OBS: Fé não depende de como nos sentimos ou de nossa situação particular. Fé depende de quem 
Deus é, do que Ele diz na Palavra. 

A vida cristã é a continuação da vida que o próprio Senhor Jesus começou, e da qual a Igreja primitiva 
deu vivo testemunho. O fato da Igreja ter se afastado de tal modo deste exemplo, substituindo-o por 
outra vida e outra inspiração, não altera o modelo original que permanece o único aceitável por 
Deus. 



A nós compete dar continuidade ao que Jesus começou e o que a igreja primitiva viveu. O caminho 
significa jornada árdua, luta de vida ou morte, testemunho que resiste a toda sorte de oposição, pois a 
carne, o mundo e o diabo estão unidos contra você. A cada dia você percebe o combate no meio do qual 
seu testemunho cristão deve ser mantido intacto. 

Não considere coisa estranha as dificuldades que surgirem (1Pe 4.4), mas fique atento para permanecer 
firme nas instruções da Palavra. Sua esperança, fruto de sua fé, é um tesouro pelo qual vale apena 
sofrer. É poder que o inimigo teme, o mundo ambiciona e a carne odeia. Você é depositário responsável 
dessa esperança que Deus cria e dá, retenha-a, pois, com firmeza. Não ceda, não tema nada.Sua 
esperança está no seu Senhor: no que Ele é, diz, dá e faz, seja no passado, presente e no futuro, 
também. Por isso, lutas, dificuldades e tentações não podem empanar sua alegria, pois seu foco está 
nAquele que é Fiel, que não pode negar-Se a Si mesmo (1Co 10.30, 2Tm 2.13). 

O que Ele remiu,  ninguém pode arrebatar de sua mão (Jo 10.28). O que Ele começou, quer terminar (Fp 
1.13). Ele quer continuar em sua vida o modelo que Ele mesmo começou ao viver como viveu, entre nós, 
ao Se fazer homem, cumprido cabalmente a missão que o Pai Lhe confiara. Que honra para você, seja 
digno dela! 

• “Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa” 
(Hb 10.23); 

• “E o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e o vosso espírito, e alma e corpo sejam 
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que 
vos chama, e ele também o fará” (1Ts 5.23-24). 
 
 

15. Vencedor anda em meio às trevas 

Dia15 _  “E guiarei os cegos por um caminho que não conhecem; fá-los-ei caminhar por veredas 

que não têm conhecido; tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos 

escabrosos. Estas coisas lhes farei; e não os desampararei” (Is 42.16). 

 

Isaías 42 começa assim: “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem se 
compraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele” (Is 42.1);Deus apresenta Seu Filho (Sl 2.7) o 
Messias, filho de Davi (herdeiro legal do trono de Israel), filho da promessa (Gn 3.15). No entanto,  Ele 
veio ao mundo“ para servir e dar Sua vida em resgate de muitos” (Mc 10.45). 

A todos quantos  Deus chama a Seu serviço, e que querem servi-Lo, não há outro caminho senão o que 
Cristo mesmo traçou (1Pe 2.21-22). Os que, por amor, aceitam estas condições sabem que as 
promessas de Deus têm em Jesus “o sim e o amém” (2Co 1.20). Não se admire, jamais, se experimentar 
em sua vida diária, que o discípulo não é maior do que seu Mestre (Jo 15.20). O caminho é estreito (Mt 
7.13), as condições são rigorosas, as dificuldades são grandes, mas lembre-se sempre destes dois 
nomes: “Meu servo”, “Meu escolhido”. Como Jesus, fará “sempre o que é do Seu agrado” (Jo 8.29), 
tudo recebe do Pai e faztudo por intermédio dEle. 

• Aos que não vêem saída para sua situação, Deus diz:“guiarei os cegos por um caminho que não 
conhecem; fá-los-ei caminhar por veredas que não têm conhecido” (Is 42.16).O destaque é “Eu, o 
Senhor...”Ele faz a obra, o Senhor sabe tudo conhece o futuro e espera que você,hoje, deposite 
nEle sua fé e confiança,deixando que Ele o conduza ao futuro como Lhe apraz. 
 

• Aos que estão rodeados por densas trevas, Deus diz: “tornarei as trevas em luz perante eles”.  



 
• Ao que parece tortuoso, talvez estragado, Ele saberá endireitar: “aplanados os caminhos 

escabroso”. Para Deus nada é impossível, mas pede de Seus filhos obediência incondicional (como 
Maria cedeu seu corpo mesmo sabendo dos riscos que corria), para que se admirem de Sua 
bondade, vejam Sua glória, e recebam muito mais do que possam pedir ou imaginar.  

 

16. Vencedor vive da fé 

Dia 16_  “o meu justo viverá da fé; se ele recuar, minha alma não tem prazer nele” (Hb 10.38). 

 

“Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a 
conservação da alma”(Hb 10.39). 

Habacuque descreve o tempo do fim. No transbordar de iniqüidades, Deus tem Sua sentinela que 
permanece firme apesar de todas as catástrofes que vê estarem por vir. O justo, reto em meio a toda 
tortuosidade, vive pela fé, resiste à correnteza, à impopularidade, à hostilidade que porventura sua 
atitude desperte. Ler Habacuque 1.1-4. Hebreus cita Habacuque referindo-se à situação que exige a 
mesma consagração, mesmo nível espiritual, a mesma vida de renúncia, coragem, ação e devotamento. 
Para ser esse justo, primeiramente precisa ter sido justificado pela fé (Rm 5.1), salvo pela graça em 
Cristo Jesus (Ef 2.8-10), decidir levar Seu nome (cristão) dignamente, e viver como aqueles cujos nomes 
estão escritos nos céus. “Meu justo”, eis como Deus chama Seu filho que aceita fazer face às 
circunstâncias difíceis e servir a Deus sem se importar quanto isso vá lhe custar. Refere-se ao cristão 
que se recusa a ceder ao que não é justo, mesmo dentro da Igreja. Viver pela fé é viver no Espírito, em 
comunhão com o Senhor glorificado, manifestando a vida abundante que Jesus disse que veio nos 
dar(Jo 10.10). 

A fé não é decisão teimosa nem passividade intelectual que “espera em Deus”e nada faz.Fé é andar 
(ação constante, passo a passo)com Deus, a Seu serviço. Fé é certeza das coisas que se esperam e 
convicção do que não vê (Hb 11.1). Fé apropria-se do que Deus é, do que Ele diz que faz. Que 
chamado, que privilégio e que responsabilidade! Retroceder é desprezar a Deus que tanto deposita em 
nossas mãos, que tão grande plano de amor tem para nós.Sentinela, seja fiel em seu posto, como o foi 
Habacuque! Que nada embace sua visão. Meu justo, faça a mira, avance e triunfe pela fé! 

 

17. Vencedor é aconselhado pelo Senhor 

.Dia 17_  “Bendigo ao Senhor que me aconselha; até os meus rins me ensinam de noite. Tenho 

posto o Senhor continuamente diante de mim; porquanto ele está à minha mão direita, não serei 

abalado”(Sl 16.7). 

 

Muitas vezes os crentes pensam não precisar de conselhos. Há grandes e preciosas promessas na 
Bíblia e eles não se dedicam a, sequer, conhecê-las para usar em momentos de dificuldades. Tudo foi 
escrito para nossa instrução(Rm 15.4; 1Co 10.11). Deus sabe o que se passa nas regiões celestiais e 
nos avisa. O avisado vê o perigo e esconde-se, mas os simples (escarnecedores, dizem: Ah! exagero! O 
que é que tem?), passam adiante e sofrem a pena”  (Pv 22.3). 



Após ter passado por aflições e experimentado o livramento do Senhor, Davi escreve este salmo para 
nosso ensino. Revela o caminho da vida e da ressurreição que se abre em seguida da prova. Ante 
grandes obstáculos, o Senhor, que velava por ele, veio e lhe deu conselho (deu ideia do que fazer  e ele 
obedeceu) aquela experiência dolorosa se transformou em bênção e abriu nova etapa na vida de Davi. 
No Pentecostes (Atos 2) os discípulos foram inspirados pelo Espírito a citar esse texto que expressa o 
poder da vida no Espírito e também o da ressurreição. 

Em momentos de perplexidade e “montanhas” a serem transportas, Deus vem despertar sua fé (1Pe 1.7) 
contando com seu amor e confiança para Se dar mais plenamente a você. Espere,  não se precipite. 
Aguarde o sinal verde no coração (como dizia certo pregador).“Não temas, quando eu temer 
[acontece...] hei de confiar em Ti” (Sl 56.3);“não te estribes no teu próprio entendimento” (ler Pv 3.5-6). 
Deus nos fala pela Palavra, pelas circunstâncias, através de portas que se abrem  ou que se fecham. 
Como o maná, há um “quê” especial ao buscar a Deus pela manhazinha, assim somos supridos e 
fortalecidos para enfrentar aquele dia.  

Aos que buscam a Deus em consagração total, sendo Sua vontade o seu desejo, e a Sua glória o seu 
alvo, há o conselho do Senhor mesmo que rodeado por inimigos e muitas situações adversas.  
  “Na Tua presença há plenitude de alegria, à Tua destra delícias perpetuamente” (Sl 16.11). 

 

18. Vencedor confia no Senhor 

Dia 18_ “vede, não vos assusteis / não vos perturbeis” (Mt 24.6). 

 

As Escrituras estão coalhadas de “não temas” nas mais diversas formas. Há muito o que temer, pois “o 
mundo jaz no maligno” (1Jo 5.19), e o diabo é o deus deste século (2Co 4.4).“A fé não é de todos” (2Ts 
3.2) e, em geral, as pessoas vivem em rebelião contra Deus (Ef 2.2). 

Temor, em seus diferentes níveis, é a tática do diabo para deter os filhos de Deus usando oposição, 
hostilidade e adversidade como meio de atingi-los (“guardai-vos de serem confundidos”). Confusão, 
instabilidade causam susto e temor.Mesmo salvos, continuamos tendo sentimentos naturais ao ser 
humano: medo, raiva, ansiedade e inveja. Deus ensina a lidar com eles. Se acolhidos no coração, é que 
causam estragos.  Alguém dizia: “não se pode impedir um pássaro de voar sobre nossa cabeça, mas 

não deixamos que faça um ninho nela”.A mente é o campo de batalha: satanás sugere pensamentos, 
lança sentimentos, se acolhidos no coração, estamos ferrados.Fomos equipados para resistir. A Palavra 
nos alerta, Jesus ora por nós, o Espírito Santo nos fortalece. Deus precisa dos destemidos para 
tranqüilizar os tímidos e espalhar a paz de Deus ao seu redor.  

Firmados na Palavra, podemos dar firmeza aos que nos cercam. Deus diz: “aquele que tocar em vós 
toca na menina do Seu olho” (Zc 2.8); “dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as 
arrebatará da minha mão (Jo 10.28). Seu coração é o templo do Espírito Santo (1Co 6.19), você se 
tornou um espírito com Jesus assentado nos lugares celestiais (Cl 3; Ef 2.6). Tais promessas, quando 
apropriadas individualmente, dão segurança: 

• O justo “não teme maus rumores,seu coração está firme, confiando no Senhor. Seu coração bem 
firmado, não terá medo até ver cumprido o seu desejo sobre os seus adversários”(Sl 112.7-8). 

• Deus mesmo “conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em 
ti” (Is 26.3). 

• “Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo” (Jo 16.33). 



19. Vencedor agrada a Deus 

Dia 19_ “O amado do Senhor habitará seguro junto a ele; o Senhor o cercará o dia todo, e ele 

habitará entre os seus ombros ‘(Dt 33.12) 

 

Quem é amado do Senhor?  Deus disse: “Este é Meu filho amado...” (Mt 3.17), e Jesus disse:“O Pai 
não me tem deixado só,pois faço sempre o que é do Seu agrado” (Jo 8.29). 

O filho amado do Senhor tem lugar garantido, permanente junto ao coração de Deus (entre Seus 
ombros). Essa palavra é para todos os filhos amados do Senhor. Deus declarou ser Jesus o Filho 
Amado (batismo: Mt 3, e transfiguração: Mt 17), mesmo antes de iniciar Seu ministério e mesmo antes 
de ter se rendido à vontade de Deus no Getsêmane. Não há nada que possamos fazer ou deixar de 
fazer que altere o amor de Deus por Seus filhos. “Deus prova Seu amor para conosco, em que,Cristo 
morreu por nós sendo nós ainda pecadores”(Rm 5.8).Não depende de nós, depende de quem Deus é.  

Como Jesus, o filho amado do Senhor é aquele que “sempre faz o que é do Seu agrado” (Jo 8.29). Em 
contrapartida, Deus nos amou primeiro (1Jo 4.19), nos amou quando ainda éramos pecadores. 

Nada pode nos separar do amor de Deus (Rm 8), a não ser nós mesmos, quando nos afastamos de 
dEle.“O Senhor está convosco enquanto vós estais com Ele” (2Cr 15.2). Mesmo assim, como o pai do 
filho pródigo, Ele sempre está à espera de nosso retorno (Lc 15.20). “Com amor eterno te amei, também 
com benignidade te atraí” (Jr 31.3). Deus mesmo nos garante Seu amor incondicional: “pode uma mulher 
esquecer-se de seu filho que amamenta, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas 
ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti” (Is 49.15). Como a Moisés, 
Deus o abrigará na fenda da rocha e fará passar perante você toda a Sua bondade (Ex 33.21-22). Como 
ao povo, andando em deserto escaldante, Deus o cobrirá como a nuvem de dia e a coluna de fogo à 
noite, provendo calor (no deserto, faz bastante frio à noite), luz e fogo. O lugar do filho amado de Deus, 
é no centro de Sua vontade e ali, ele encontra tudo o que necessita. 

 

20. Vencedor exerce sua fé 

Dia 20_  “Pela fé Isaque abençoou (...) no tocante às coisas futuras” (Hb 11.20). 

 

Hebreus 11 é uma lista de heróis que, através dos tempos, triunfaram pela fé. Agiram de forma absurda 
aos olhos humanos apenas em obediência e confiança a Deus, preparando os planos de Deus para a 
redenção da Humanidade. Hoje, a engrenagem dos afazeres nos “enrolam” e nos “engolem”. O espírito 
do presente século mau é sutil e poderoso (Gl.1.4). Nosso coração inclina-se às influencias e seduções 
das coisas desta vida e, depressa, perde a visão e a esperança das coisas espirituais e eternas (2Co 
4.17-18), ou cai na passividade da rotina religiosa. No entanto, “fé é convicção das coisas que se 
esperam, e a certeza das coisas que não se vêem” (Hb 11.1). Pela fé, no tão pouco que ouviram de 
Deus: 

• Abel ofereceu sacrifício aceitável, o que irritou demais seu irmão, Caim, que queria ser aceito pelo o 
que ele havia obtido daquela terra que fora amaldiçoada por Deus (Gn 3.17). 
 

• Enoque andou com Deus e Deus para Si o tomou .  



• Noé, cujo nome atesta a esperança do Descendente prometido em Gn 3.15, recebeu a incumbência 
de fazer uma arca em terra seca e deve ter suportado a incompreensão e zombaria dos que o 
cercavam. No entanto, todos morreram. Noé foi salvo, bem como sua família (Gn 6.14, 8.1).  
 

• Abraão deu provas de fé incondicional a Deus: saiu sem saber para onde ia; gerou um filho em 
condições humanamente impossíveis; estava disposto entregar seu único filho em sacrifício a Deus, 
crendo que até dos mortos Deus o poderia ressuscitar (Hb 11.8-19). 

Assim, também Isaque, Jacó, José e Moisés obedeceram por crerem na palavra e nas promessas de 
Deus (sem ter nada por escrito, como nós). E todas elas se cumpriram. Todas elas têm “o sim e o amém 
em Jesus” (2Co 1.20). Moisés saiu com uma multidão do Egito se aventurando pelo deserto, pela fé na 
promessa da posse de uma terra rica e produtiva. Não tinha nenhuma garantia, apenas a palavra de 
Deus. Foi, “como que vendo o invisível” (Hb 11.27). 

Você, filho de Deus, rodeado de tantas testemunhas, tendo a revelação completas das Escrituras, tendo 
visto as promessas cumpridas em quase sua totalidade... Como vai sua vida de fé em Deus? Se dúvidas 
o assaltam, fique firme!Lembre-se do legado dos que vieram antes de você. Saiba que tem a importante 
missão de continuar essa corrente de testemunhas, vivendo pela fé diante dos que o rodeiam e da 
próxima geração. 

 

21. Vencedor recebe as promessas 

Dia 21_  “por Sua glória e virtude (...) ele nos tem dado suas preciosas e grandíssimas 

promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da 

corrupção, que pela concupiscência há no mundo” (2Pe 1.4). 

 

Quais promessas da palavra você conhece, e mais, elas são suas? Também somos chamados a viver 
pela fé em promessas tão grandes que nossa compreensão não alcança. “As coisas que olhos não 
viram, nem [ouvidos] ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os 
que o amam” (1Co 2.9).“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é [manifesto] o que havemos 
de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele” (1Jo 3.2). Já pensou? 
Você? Eu? Semelhantes a Jesus! Deus trabalha em Seus filhos para desenvolver o caráter de Cristo 
(Rm 8.28-29). Esta vida é apenas um estágio para determinar a função que exerceremos no Milênio (Lc 
19.17), quando reinaremos com Cristo por mil anos (Ap 20.6). Cientes do futuro glorioso que nos espera, 
“que pessoas não deveis ser em santo trato e piedade (...)” (2Pe 3.11). Assim, prossigamos para 
“conquistar o que também fomos conquistados por Cristo” (Fp 3.12). É como se, amarrados a um 
alpinista experiente, que já chegou ao topo da montanha,vamos subindo, passo a passo, até onde ele já 
está nos esperando e sustentando. Acontece que o caminho da ressurreição passa pela cruz. E Jesus 
trilhou este caminho até à vitória (Fp 2.6-11). Somos exortados: “nós também, pois estamos rodeados de 
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e 
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para autor e 
consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a 
ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus Considerai, pois aquele que suportou tal 
contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas” 
(Hb 12.1-3). 

 



22. Vencedor gloria-se na esperança 

.Dia 22 _ “gloriemo-nos na esperança da glória de Deus” (Rm 5.1-5 e 1Co 15.19). 

 

“Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens”. O que você 
espera de Deus? Deus tem planos de glória para Seus filhos. “Jesus nos ama, pelo Seu sangue nos 
libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, Seu Pai” (Ap 1.6) 

.Hoje temos posição especial nas regiões celestiais, diante de principados e potestades (Ef. 3.10), para 
dar testemunho de sua graça.Quando Jesus vier, teremos um corpo glorificado. 

O que você pensa que é ser cristão? Apenas ter um lugarzinho reservado no céu? Ter acesso a Deus 
para Lhe pedir que guarde de toda a infelicidade e supra todas as suas “querenças”?  
        Estamos sendo instruídos para exercer autoridade no reino milenar de Cristo. Salmo 149.5 >>> 

 “Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. 

  Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes, para: 

1. exercerem  vingança sobre as nações; 
2. castigos sobre os povos;  
3. para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro;  
4. para executarem neles o juízo escrito; esta honra será para todos os santos. Louvai ao Senhor!” 

O reino milenar será de justiça: “Tu os quebrarás (os ímpios) com uma vara de ferro; tu os despedaçarás 
como a um vaso de oleiro” (Sl 2.9). 

Então, peçamos a Deus que nos conscientize da grandiosidade da salvação e de Seus planos para nós: 
nesta vida e no futuro glorioso. 

 

23. Vencedor olha para Jesus 

Dia 23_ “olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé”(Hb 12.2). 

 

Qual seu foco, no momento? Trabalho, férias, novos rumos, desânimo, dificuldades, doenças?  

Pedro, sempre o Pedro, nos dá lições de vida com suas reações espontâneas: olhou para o mar revolto 
e afundou; olhou para os inimigos de Jesus e O negou; olhou para o outro discípulo, para saber o que 
seria dele, e foi repreendido (Jo 21). Marta olhou para as inúmeras tarefas de servir refeição a muita 
gente, olhou para Maria assentada aos pés de Jesus e olhou para Jesus alheio à sua aflição. Mais tarde, 
Maria deixou-se dominar pela tristeza, olhando para o irmão morto, focando a demora de 
Jesus.Situações passam. Nós passamos por muitas situações dos mais diversos tipos, e passamos... 
Em qualquer situação, importa focar “o Senhor que era, que é e que há de vir” (Ap 1.8); o Todo 
Poderoso, O que vivo, “Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre! e tenho as chaves da 
morte e do inferno” (Ap 1.18). 

Tão facilmente nosso foco se desvia do nosso Salvador e Senhor, para o que se vê, para o que nos toca 
no momento. A gente só chega em qualquer lugar se mantiver o foco no objetivo, caso contrário, ficará 
zanzando como barata tonta. Só ficará cansado sem chegar a lugar algum. Deus é focado: tem objetivo 
e dá os passos necessários para cumprir o propósito determinado, superando as dificuldades que 



porventura surjam no percurso. No Apocalipse, lemos “o Cordeiro morto desde a fundação do mundo” 
(Ap 13.8). 

E, vindo em glória, traz Suas vestes manchadas de sangue. Não perdeu de vista como chegou a ser 
glorificado e a ter autoridade sobre a Terra (Ap 19.15-16). Olhamos para Jesus focando a Palavra: “o 
nome pelo qual Se chama é a Palavra de Deus” (Ap 19.13). Há promessa para quem crê em Jesus 
“como diz a Escritura” (Jo 7.38). Olhamos para Jesus ao considerar Sua vida: “tende em vós o mesmo 
sentimento que houve em Cristo Jesus” (Fp 2.5).O texto mostra Sua descida até à cruz e como foi 
exaltado por Deus, acima de todo nome (Ef 1.20-21). Pessoa comum, trabalhador cuja prioridade desde 
a adolescência era “me convém tratar dos negócios de meu Pai ”(Lc 2.49);“minha comida é fazer a 
vontade dAquele que me enviou e realizar a sua obra”(Jo 4.34); “não seja como eu quero, mas como Tu 
queres” (Mt 26.39). 

Qual tem sido o foco determinante do nosso modo de ser e de agir? Que evangelho nos tem sido 
pregado? Hoje, Jesus está à destra do Pai, vivendo para interceder por nós, “torcendo” para que nos 
apropriemos devidamente da vitória que tão arduamente Ele conquistou para nós a fim de sermos 
vencedores. “Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele; eis que o seu 
galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele” (Is 40.10). 

 

24. Vencedor crê,  como diz a Escritura 

Dia 24 _ “Jesus, autor e consumador da nossa fé” (Hb 12.2). 

 

No que você crê? Anote suas prioridades, como gasta seu tempo e dinheiro?O que lhe dá prazer é 
nisso que você crê. O que você crê determina seu modo de viver. Há promessa para quem crê em 
Jesus, como diz a Escritura. Não é do seu jeito, de qualquer jeito ou do que ouviu que dizem dEle. É 
preciso crer “como diz a Escritura” (Jo 7.38).A fé vem pelo ouvira Palavra de Deus (Rm 10.17). Deus dá 
a cada um uma medida de fé (Rm 12.3) que precisa ser desenvolvida como um músculo: quanto mais se 
força e esforça, mais fortalecida fica. Como um náufrago, só agarrados firmemente às promessas de 
Deus, é que não vamos submergir às tempestades da vida.Importa sabermos e ficarmos firmes no fato 
de que “Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo” (Fp 1.6).“O Senhor opera 
em vós o querer e o realizar segundo a Sua boa vontade” (Fp 2.13). 

Oremos: “Ordena, ó Deus, a tua força; confirma, ó Deus, o que já fizeste por nós” (Sl 68.28). “Seja sobre 
nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra 
das nossas mãos” (Sl 90.17). 

Tudo o que fazemos só será válido se tiver vindo de Deus e voltar para Deus, em obediência e louvor: 
“olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé” (Hb 12.2). 

 

 

25. Vencedor anda na luz (é purificado pelo sangue de Jesus) 

Purificado pelo sangue é fato essencial para nosso relacionamento com Deus, tanto para a salvação(ato 
jurídico, único e definitivo), como para a santificação (processo iniciado a partir da salvação),” sem a qual 
ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14). Mas a condição para ser purificado pelo sangue de Jesus é: 



Se andarmos na luz... falando a Deus a verdade no seu íntimo, momento a momento. Procure ler o livro 
“Queríamos ver a Jesus”,de Roy Hession. 

 

Dia 25 _ “Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo 

imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus 

vivo”(Hb 9.14). 

 

Trata-sede qualificação para o serviço. Você se consagrou para servir a Deus ou tornou-se cristão para 
que Deus o sirva com Sua redenção, bênçãos, proteção e direção?Jesus representa bem mais do que 
apenas a salvação: “vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual 1. para nós; 2. foi feito por Deus; 3. sabedoria 
+ justiça +santificação+ redenção” (1Co 1.30). 

O motivo de sermos purificados é para servirmos a Deus onde Ele nos coloca, onde estamos. Como os 
sacerdotes se lavavam antes de entrar no santuário, nós temos de nos purificar de toda injustiça antes 
de nos “aprontarmos para o serviço” de testemunhar de Jesus, seja em casa, na escola, trabalho secular 
ou ministério. E até no lazer, nas férias, nas Festas. “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho 
falado” (Jo 15.3). Precisamos nos purificar das obras mortas que poluem a nossa consciência. Notem 
que não é culpa, são obras mortas. Obras não realizadas pelo poder do Espírito Santo, obras da nossa 
natureza decaída, não necessariamente coisas ruins aos nossos olhos,“os que estão na carne não 
podem agradar a Deus” (Rm 8.8). Pecado dos outros que macularam nosso íntimo e nos fizeram mal, 
nos machucaram, nos deixaram indignados ou abatidos. Hábitos hereditários, contatos com ocultismo, 
coisas que vimos ou ouvimos e que “colaram” em nossa mente. Poder paralisante que envolve sua alma 
e até afeta seu corpo. Tudo precisa ser trazido a Jesus, andando na luz, é passo a passo, momento a 
momento, falando a verdade para Deus, “o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado” 
(1Jo 1.7,9). Experimentemos o poder libertador do sangue de Jesus em todas as áreas e níveis do nosso 
ser. Assim, purificados, podemos nos apropriar de tudo o que já foi feito por Deus para nós: sabedoria + 
justiça +santificação+ redenção”(1Co 1.30). 

 

26. Vencedor é submisso a Deus 

Dia 26_ “Não seja como Eu quero, mas como Tu queres” (Mt 26.39) 

             “Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” (Hb5.8). 

 

O mais solene aspecto da vida de Jesus foi Sua perfeita e voluntária submissão ao Pai, decidida bem 
antes de entrar no mundo:  

• “Eis-me aqui (no rol do livro está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a tua vontade” (Hb 10.7;  
•    Sl 40.6-8). 
• “É nessa vontade que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez 

para sempre” (Hb 10.10). 
• Em tudo Jesus foi submisso ao Pai: “Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que 

o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, o Filho 
o faz igualmente”(Jo5.19). 

Jesus espelhava perfeita e completamente a vontade do Pai. Hoje, ressurreto, à direita do Pai, Jesus nos 
inspira a uma vida de tal submissão à vontade de Deus em meio à rebeldia do mundo e do nosso próprio 



coração. Submissão começa aceitando as condições para ser discípulo: “toma cada dia sua cruz e 
siga-me” (Lc 9.23);“renuncia a tudo quanto tem [de bom e de ruim]” (Lc 14.33). Filho de Deus, seja 
franco, decidido e inflexível no sentido de obedecer Àquele que diz: “tomai sobre vós o Meu jugo e 
aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração” (Mt 11.28-29). Tomar Seu jugo é aceitar Seu 
senhorio; fala de submissão, mas também de repartir o peso da caminhada. Aprender,  subentende que 
a pessoa não sabe que precisa haver uma decisão e determinação para incorporar algo novo em sua 
maneira de ser queno caso, é ser manso (aceita as circunstâncias sem brigar com elas). Ser humilde 
(aceita as pessoas como são sem querer prevalecer sobre elas, não briga com as pessoas) de coração 
não é uma atitude fingida, mas uma característica do coração, íntima. Esta atitude só é possível estando 
em perfeita e continua comunhão com o Pai, pois ela vem de Deus, não faz parte da natureza humana 
decaída. Persevere, mesmo que lhe cause perdas e incompreensões como aconteceu com Jesus. Uns 
“amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus” (Jo 12.43). É questão de escolha.A quem 
você quer agradar? Quando agradamos aDeus, Ele nunca nos deixa só. 

 

 

27. Vencedor aceita a disciplina 

Dia 27_ “Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo: sê, pois,zeloso e arrepende-te” (Ap 3.14-

22). 

 

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com 
ele cearei, e ele comigo” (Ap 3.20) 

Essa palavra pode ser um convite a aceitar Jesus como salvador, mas... foi dirigida à igreja que vive na 
última fase da História da era cristã. Jesus adverte contra a auto-suficiência e justiça própria que 
adormecem a consciência e expulsam Jesus (a Palavra) do coração. Em Ap 3.14-22  Ele disse: “Eu 
repreendo e disciplino a todos quantos amo: sê, pois,zeloso e arrepende-te” .Aos que ouvirem, haverá 
galardão. Então, deixe-se convencer e tratar nas áreas em que a mornidão e o pecado já se 
instalaram e você já não se importa mais. É o último apelo de Jesus antes do fim.  

> Peça-Lhe a graça de escutar e compreender o que Ele diz. > Confesse o perigo de pensar que não 
precisa mais nada dEle, satisfeito com seu estado espiritual e sua profissão religiosa. 

Atenda Seu apelo através desta palavra, pois no fim dos tempos, Jesus estará fora do sistema “igrejal”. 
O apelo é para deixar Jesus entrar e fazer parte de sua vida íntima. Fala de reciprocidade: você O serve 
e Ele serve a você, suprindo tudo com Sua graça. Assim você será vencedor. Só assim você será 
vencedor. 

 

28. Vencedor é fortalecido no Senhor 

Dia 28_ “Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de 

Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo”(Ef 6.11). 

 

A epístola aos Efésios mostra os bastidores celestiais da salvação, quem somos em Cristo, mas também 
mostra que vivemos em meio a uma séria batalha espiritual contra as trevas, que “não brincam em 



serviço” e não dormem. Somos alertados: “O avisado vê o mal e se esconde, mas o escarnecedor (quem 
diz:  - ‘que qui tem’...’que exagero!’ não é bem assim) passa adiante e sofre o dano” (Pv 22.3). 

Jesus disse: “Ainda tenho muito que  vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora” (Jo 16.12). 

Depois da descida do Espírito Santo, coisas inéditas nos foram reveladas, muitas das quais se acham na 
epístola aos Efésios. Não há desculpa para desconhecer e viver aquém do que Cristo conquistou 
para nós na cruz. Como Israel, há inimigos que precisam ser totalmente derrotados e exterminados. 
Salvos pela redenção que há em Cristo, somos herdeiros das promessas que têm em Jesus o sim e o 
amém (2Co 1.20), mas também, entramos numa guerra pela oposição do inimigo a tudo quanto é de 
Deus. Jesus venceu, está assentado à destra de Deus “muito acima de todo principado, e 
autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também 
no vindouro” (Ef 1.21). Somos chamados a trazer a vitória de Jesus em nossa área de influência e nas 
circunstâncias que Deus permite chegar até nós, e às pessoas que Ele permite atravessarem nosso 
caminho. Apocalipse nos revela algo nesse aspecto: “houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. .(até que) Agora é chegada a 
salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o 
acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite.” (Ap 12.7, 10). 

Cristão que ignora tal realidade é passivo, adormecido, formalista e está em vias de perder sua coroa. 
Filho de Deus que é um mesmo espírito com o Senhor (1Co 6.17 e Ef 2.6) discernirá seu adversário e 
tratará de se revestir com seriedade da proteção que Deus já lhe providenciou. Aprenderá a usar as 
armas espirituais ao seu dispor. Arvorará a bandeira da vitória que Cristo já conquistou sobre as trevas 
(Ap 1.18 e 5.5). 

 

29. Vencedor leva o pensamento cativo a Cristo 

Dia 29_ “As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir de 

fortalezas, anular sofismas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2Co 10.4-5). 

 

Tudo começa na mente: o inimigo ataca a mente. É preciso vigiar os pensamentos e levá-los cativos em 
obediência a Cristo, à Palavra. Em comunhão com Deus, sem nada que entristeça o Espírito Santo (Ef 
4.30-32), sendo continuamente cheios do Espírito (Ef 5.18-22), andando na luz (1Jo 1.7 e 9), somos 
fortalecidos no Senhor, fortalecido pelo Senhor (Ef 6.10) e aptos a tomar para nós toda a armadura de 
Deus provida para nossa proteção.  

• Cingir os lombos com a verdade é estar pronto para a luta de acordo com a Verdade que é a 
Palavra de Deus (Jo 17.17). 

• Couraçada justiça pelo sangue de Jesus, que levamos ao confessar imediatamente cada pecado 
intencional ou cometido.  

• Calçar os pés é revestir todo o nosso procedimento de modo a sempre podermos falar do 
Evangelho, é viver de tal forma a não dar ocasião ao inimigo de maldizer.  

• Escudo da fé é embraçar as promessas, tomando-as para nós, declarando-as e confiando que Deus 
é Suficiente e Poderoso para cumpri-las.  

• Capacete da salvação: protege os pensamentos, saber e assumir quem somos em Cristo (ler 
Efésios). 

• Espada do Espírito é a Palavra de Deus, que precisamos aprender a manejar bem (2Tm 2.15). 



• Orando todo tempo no Espírito: é se manter em contato com a base para instruções quanto a 
estratégias e reforços adicionais. Ninguém está isento da necessidade das orações dos irmãos que 
lhe dão cobertura espiritual quando avançam, levando o Evangelho (Ef 6.19). Que o Senhor nos 
torne soldados eficazes que honrem Seu nome onde quer que vamos. 

 

30. Vencedor sabe que carece de Jesus  

“Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos ante a sua glória 
imaculados e com alegria.... glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e 
para todo o sempre. Amém”. 

 

Dia 30_ “Ao que vencer, Eu lhe darei...” (Ap 2 e 3). 

Na revelação do Apocalipse, depois de ter-Se apresentado ressurreto a João, Jesus fala às igrejas da 
Ásia.  Profetiza as várias fases da História da Igreja, mas também, servem de advertência e 
admoestação para a Igreja em qualquer época. Todas seguem um esquema básico, respeitando as 
particularidades de cada igreja: 

1. Jesus se apresenta, repetindo um de Seus aspectos de Apocalipse cap. 1 
2. conheço as tuas obras... 
3. tenho,porém contra ti... 
4. arrepende-te... 
5. Senão... 
6. Ao que vencer... 
7. quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz... 

 

O nosso foco de “correr de tal maneira que o alcanceis  ”nos leva a considerar o que Jesus disse 
:“Ao que vencer”(Ap2. 7,11, 17, 26e 3. 5, 12 e 21). 

1. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, no paraíso de Deus, Ap 2.7; 
2. O que vencer, de modo algum sofrerá o dado da segunda morte, Ap 2.11; 
3. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome 

escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, Ap 2.17 e 26; 
4. Ao que vencer, e guardar minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações; 
5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da 

vida; antes confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos”  
6. A quem vencer,  eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; escreverei sobre ele 

o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da 
parte do meu Deus, e também o meu novo nome”, Ap 3.12; 

7. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono,Ap 3.21. 

Há vários tipos de prêmios. Há várias coroas: 

1. “Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de aprovado, receberá a coroa 
da vida, que o Senhor prometeu aos que O amam” (Tg 1.12); 
 

2. Esta é aos pastores: “Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas 
espontaneamente segundo a vontade de Deus; nem por torpe ganância, mas de boa vontade; nem 



como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, 
quando se manifestar o sumo Pastor, recebereis a imarcescível coroa da glória” (1Pe 5.2- 4); 

3.  “Não temas o que hás de padecer. Eis que o Diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para 
que sejais provados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da 
vida” (Ap 2.10). 

“Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra... Eis que vem o teu Salvador; eis que com 
ele vem o seu galardão, e a sua recompensa diante dele” (Is 62.11). 

Tudo o que fazemos, de bom e de ruim, terá a sua devida recompensa. Que esse fato nos sirva de 
estímulo para nos empenharmos em bem fazer, e advertência para cuidarmos de evitar qualquer coisa 
que esteja fora da diretriz de Deus, dada na sua Palavra. 

Este artigo é o último da série “correi de tal maneira que o alcanceis” (1 Co 9.24).  

 Que o Senhor mesmo tenha nos falado ao coração a fim de sermos todos vencedores. 

Leva o prêmio quem permanece em Cristo, mantém a estreita relação entre a Videira e a vara. 

31. Ramo da Videira 

Dia 31  _ “Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 

porque sem mim nada podeis fazer”(Jo 15.5). 

Copio:  ‘Esta palavra viva e marcante de Jesus foi dita a caminho do Getsêmani: “Dias antes, antevendo 
a proximidade da cruz, Jesus dissera: Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva- 
me desta hora; mas para isto vim a esta hora” (Jo 12.27). 

Jesus havia explicado a lei de semeadura: “Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, 
caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto” (Jo 12.24). Todas as religiões 
falam de amor. Só Jesus fala da cruz, a condição de se tornar discípulo:  

• “Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, e siga-me” (Lc 9.23); 
• “Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem,não pode ser meu discípulo 
•  (Lc 14.33). 

Alguns princípios espirituais, assim como a eletricidade, precisam ter o positivo e o negativo juntos 
para funcionarem (ex: ver Salmo 1). 

“Não faz como todo mundo, mas (sim) tem seu prazer na Palavra e nela medita dia e noite”. Fique 
atento e comece sua “coleção”. Ser discípulo de Jesus, também envolve sim e não: Lc 9.23 e 14.33. 

• Sim: toma a cruz cada dia... Cruz é onde o “eu” morre, mas é impossível alguém se crucificar. Tomar 
a cruz é aceitar que a natureza decaída está sob o juízo de Deus, que caiu sobre Jesus. Assim, 
levamos ao sangue de Jesus toda e qualquer manifestação da nossa natureza decaída. Tudo o 
que brota naturalmente do nosso ser e nos desliga de Deus (Is 59.2 1 Jo 1.7,9). 
 

• Não: é rejeitar, renunciar a tudo quanto tem. É o princípio do desapego, do abrir mão. Rejeita o 
apego às atrações do mundo, mas também, às tendências herdadas ou inculcadas pelo grupo: 
“Sabendo que não foi com coisas corruptíveis (...) que (já) fostes resgatados da vossa vã maneira de 
viver que, por tradição/ herança genética (ARA), recebestes dos vossos pais, mas com o precioso 
sangue de Cristo (1Pedro 1.18-19). Rejeita todo o mal sugerido por satanás, todo o avanço do 
inimigo. 

 



Plantas também ilustram esse fato:“Tu foste cortado do natural zambujeiro (dic: oliveira incapaz de dar 

frutos ou impróprios para o consumo) e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira (...)” (Rm 11.24). 

    As varas a que Jesus se refere já estão bem assimiladas a ponto de já estarem em condições de dar 
frutos, conforme Jo 15.16:“Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto 
permaneça”. Temos que permanecer na videira para dar fruto, permanecer na Palavra, como nos 
orienta Jo 15.10:“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor”. 

A vara improdutiva será lançada fora, ver 1 Co 3.11-15 

A vara produtiva será podada. Em minha vida, passei por fases em que tudo me parecia ter sido tirado.  
Eu me sentia reduzida a nada!  Não entendia; era muito ruim! Demorou  para eu perceber, até que um 
dia Deus me fez reparar em uma roseira recém podada em junho.Ficara reduzida a um só galho fininho, 
espetado, sem folha alguma. Precisava ser podada para dar rosas “repolhudas”na primavera.Também 
vi num filme: a mãe trazendo vasos de violetas do porão, onde passaram o inverno e explicava à filha: 
– “Depois de ficarem esse tempo no escuro, ao vir à luz, “explodem” em flores”. Ah! então entendi as 
horríveis, mas necessárias “fases de poda” da minha vida. 

Assim pois, não se impressione com tempos em que ministérios parecem fenecer completamente, ou 
você ficará impedida de fazer as coisas costumeiras, imobilizada por doenças ou situações.É tempo de 
ler a Bíblia e crescer “para baixo”; aprofundar as suas raízes na palavra e na intimidade com o Senhor. 
Nenhuma planta dá fruto constantemente o ano inteiro. 

Conclusão: Essas reflexões foram marcantes há quase 50 anos, quando,em casa, com duas crianças 
pequenas, traduzi esse livreto, e Deus o usou para elevar meus olhos para além do que se vê. 

Não o copiei, mas traduzi do francês, anotei minhas meditações e agora compartilho as diretrizes que 
deram sentido ao meu viver.  

 

Conclusão: Medalhas 

Bem, terminado o tempo estipulado seja para a COPA, seja para os jogos olímpicos, a vida segue. Tanto 
esforço, tanto empenho, vitórias, derrotas: tudo acabou! Assim é nossa vida: um dia irá terminar. Mas 
nossa existência continua na Eternidade, dependendo de nossas escolhas, com galardões ou sem. 
Unidos a Deus ou separados de Deus, só que, desta vez, é para sempre! 

“Correi de tal maneira que o alcanceis” (1Co 9.24) 

Medalhas de ouro aos atletas campeões. Taças aos times vencedores! Parabéns aos campeões!  

E, o que dizer dos cristãos? Estamos sendo vencedores em nossas lutas diárias?Estamos honrando o 
nome de nosso “país”, o Reino de Deus? Medalhas representam,além do empenho para vencer os 
competidores, o esforço da vitória sobre as próprias limitações.Que lição para nós,cristãos! 

Para nosso ensino, a Bíblia usa de várias ilustrações a fim de nos mostrar como é a verdadeira vida 
cristã, e, entre elas, compara-a a uma competição esportiva. Em 1Co 9.24-27 temos: “Não sabeis vós 
que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal 
maneira que o alcanceis.E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma 
coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.Pois eu assim corro, não como à coisa incerta, assim 
combato, não como batendo no ar.Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, 
pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado”. 



Pois é ! Os jogos olímpicos tiveram início na Grécia e foram  disseminados por todo o mundo na época 
do Império Grego, estabelecido por Alexandre, o Grande (já viram o filme?).Cristianismo também é 
cultura:faz entender melhor a mensagem da Palavra. Falando aos coríntios, que eram gregos, Paulo 
lhes fala de modo compreensível usando como figura o que fazia parte da realidade cotidiana deles 
(exemplo aos que ministram a Palavra).Compara a vida cristã a um jogo, como os que aconteciam 
nos estádios. 

1. Uma  Corrida: “Correi de tal maneira que o alcanceis” (1Co 9.24).Imaginem a disciplina, o esforço, 
o empenho de um atleta ao se preparar para as Olimpíadas na categoria de Corrida. E um 
deficiente físico, então, tendo de superar, cada dia, suas próprias limitações físicas com redobrada 
disciplina, esforço e empenho! 

Corrida: fala em alcançar um objetivo, talvez superar obstáculos,dar tudo de si, fazer o melhor que 
puder, “com garra”, não só para se superar, mas para superar os outros concorrentes, com vistas a 
representar dignamente seu país e conquistar uma medalha de ouro.Que emoção! Até para quem 
assiste, ouvir o Hino Nacional ecoando no silêncio do estádio... Que momento de glória! Pois é, 
apenas um momento.      “Correi de tal maneira que o alcanceis (...)” (1Co 9.24). 

Cristãos são animados a viver como atletas: visando uma coroa de glória, porém eterna. Vivemos a 
vida cristã com tal objetivo? 

 

2. Uma Luta: “Combato, não como batendo no ar”(1Co 9.26). 

Luta: implica em ter um adversário que deve ser derrotado. Também requer muitas horas de treino 
por dia, todos os dias! Está escrito: “aquele que luta de tudo se abstém”. De tudo se abstém: de 
comida, de horas de lazer, de continuar quando todo o corpo grita por descanso, de amizades, de 
fazer o que quer na hora que quiser, até de amor e sexo... 

Cristãos possuem apenas um adversário que usa armas poderosas para nos atingir, a fim de nos 
desviar das diretrizes da palavra, nos desligar de Deus e, assim, nos derrotar: 

2.1. nosso  próprio ego: a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, 1Jo 2.15-17; 
2.2.  o mundo: através da pressão do grupo e da influência sobre o inconsciente coletivo, minando 

valores, fazendo serem aceitos, com naturalidade, comportamentos absolutamente ofensivos a 
Deus; 

2.3. o próprio diabo: 
• que nos acusa dia e noite diante de Deus, (Ap12.10,1Pe 5.8); 
• que anda em derredor, buscando uma brecha legal para nos atormentar; 
• que lança seus dardos inflamados para nos deixar “queimados” (Ef 6.16) e nos fazer agir na 

carne, a fim de ter uma brecha para seu atuar; 
• que pode se apresentar transfigurado “como anjo de luz” (2Co 11.14), uma das suas piores 

artimanhas! 
Amados, vocês nem imaginam como sei do que estou falando. Que lutas enfrentamos todos os dias, 
a começar dentro de nós mesmos, que investidas inimagináveis, vindas de onde menos se espera. 
..Emboscadas! 
 

3. Como na luta, ou no esporte, um pequeno descuido em proteger áreas vitais, talvez por 
exaustão, pode nos levar a nocaute ou nos tirar a vantagem. O adversário não brinca, vem com 
tudo para nos abater, a fim de nos tirar do combate: “com força me impeliste para me fazeres cair, 
mas o Senhor me ajudou” (Sl 118.13). Além de nos preparar para tal combate, sejamos sóbrios e 
vigiemos (1Pe 5.8). Ah!“  Se queres a paz, prepara a guerra”, dizia um famoso general romano.   
> Então, em tempo de paz, “colecione” textos que serão ‘armas’ para seus dias de luta.   Fim  


