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P r e f á c i o... 

Este livro nos mostra através de seus 

ensinamentos, como encontrar o favor 

de Deus para nos tornarmos ―mais que 

vencedores‖, quando focaliza o fato de 

nos tornarmos ―pobres de espírito‖ manifestando a ação de 

depender em total rendição a pessoa santíssima do criador 

pela pessoa de Jesus Cristo, e, contrariando a coqueluche 

do antropocentrismo, o autor aponta veementemente para o 

―CRISTO‖ como a única saída perfeita para a alma 

humana. Revela-nos favoravelmente a forma de sermos 

―mais que vencedores‖. Os ensinamentos contidos neste 

bojo nos impulsionam a sermos espirituais em meio à 

exacerbância do culto ao físico e do capitalismo selvagem, 

numa época em que a grande máxima é a conquista do 

―tem que ter‖ sem dó e sem piedade – ano 2012 séc. XXI – 

nessa época! Neste livro, o autor, Pr. Azan Bezerra, tem o 

cuidado de inserir o pensamento bíblico e a somativa de 

outros pensadores biblicamente iluminados, para nos 

fornecer informações de conduta e de como chegarmos até 

o céu, nos tornando mais que vencedores também na 

eternidade. Amém! 

Irapuan Bessa Arruda  

Pastor - Evangelista, autor de ―O PESCADOR DE HOMENS‖. 
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I n t r o d u ç ã o... 

 

 

O segredo dos mais que vencedores 

pode ser aprendido neste livro, que tem 

como objetivo mostrar aos leitores, que 

realmente somos mais que vencedores conforme está 

escrito no livro de (Romanos 8:37). Você irá aprender que 

você não é o que pensa que é;  você não é o que os outros 

dizem que você é; mas você com certeza é aquilo que Deus 

pensa que você é.  O novo testamento, tradução King 

James, explica ( Romanos 8:37). Somos realmente mais 

que vencedores. O termo grego original hupernikõmen 

significa literalmente ―super-vencedores‖. A propósito, 

Você está Buscando o sucesso? Quer crescimento pessoal, 

profissional ou  espiritual? você sente que seus esforços 

não estão sendo recompensados? Saiba que, apesar dos 

resultados não estarem aparecendo como gostaria, é 

preciso ter persistência e paciência, pois mais cedo ou 

tarde eles virão. em nossas vidas há sucesso e fracasso, 

felicidade e sofrimento, dor e alegria, bondade e maldade, 

egoísmo e compaixão... Neste contexto, a fibra e o caráter 

de cada um são fundamentais para suportar os maus 

momentos da vida, os dias maus. Quanto maior o prêmio, 

maior serão os esforços para obtê-lo. ―Alguns abandonam 
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seus objetivos justamente quando estão 

a ponto de atingi-los, enquanto outros, 

pelo contrário, conseguem a vitória 

esforçando-se com um último impulso 

antes de se renderem‖. Políbio. ―O 

sucesso sem falha leva ao falso 

orgulho‖. Falha sem sucesso leva ao desespero. Mas, o 

sucesso e o fracasso, trabalhando em conjunto quando há 

fé em Deus e esperança no coração, proporcionam assim o 

verdadeiro crescimento, daquele que é mais que  vencedor. 

(Políbio, foi um geográfo e historiador da Grécia Antiga, 

famoso pela sua obra Histórias, cobrindo a história do 

mundo Mediterrâneo no período de 220 a.C. a 146 a.C.. 

É-lhe também atribuída a invenção de um sistema 

criptográfico de transliteração de letras em números. 

Políbio nasceu na cidade de Megalópolis, na Arcádia, 

Grécia, entre os anos de 203 a.C. e 201 a.C., fazendo 

parte da nobreza da sua cidade natal. Ingressou aí na 

actividade política, devotando-se à defesa da 

independência da Liga da Aqueia. Chegou a ser eleito 

hiparco (comandante de cavalaria) do exército federal da 

Liga, e encaminhava-se para uma brilhante carreira 

política que foi subitamente interrompida).  

 

Quando parece não haver mais forças é que começamos a 

vencer.  Quando parecemos enfraquecidos é que realmente 

http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/polibio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/220_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/146_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/203_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/201_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_da_Aqueia
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começamos a aprender. Uma passagem 

bíblica revela: ―A minha graça é tudo 

que você precisa‖. Somente quando 

você está fraco tudo pode ser feito 

totalmente pelo meu poder (2 Coríntios 

12:9). Os que desejam o sucesso 

devem querer muito pagar o preço, pois a vitória não dá 

desconto. É como disse Márcia Wieder:  

―Concentre-se mais em seu desejo do que na sua dúvida, e 

o sonho cuidará de si próprio. Você pode se surpreender 

de quão facilmente isso acontece. Suas dúvidas não são 

tão poderosas como seus desejos, a menos que você as 

torne assim. Daí é persistir e agir pacientemente que o 

sucesso chegará e encontrará terreno fértil para 

perpetuar-se‖.  

A história demonstrou que os mais notáveis ganhadores 

tinham superado enormes obstáculos antes de conseguir o 

êxito. Triunfaram porque se recusaram a sentir-se 

desanimados pelas suas derrotas.  

B. C. Forbes. Disse: ―A História tem demonstrado que os 

mais notáveis vencedores normalmente encontraram 

obstáculos dolorosos antes de triunfarem. Eles venceram 

porque se recusaram a se tornarem desencorajados por 

suas derrotas.‖ 

http://www.ronaud.com/
http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/b.-c.-forbes
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Bertie Charles Forbes. jornalista 

financeiro de origem escocesa que 

fundou a conhecida revista Forbes em 

1917. É um escritor que vai impactar 

sua vida. Você se sentirá mais que um 

vencedor após a leitura de seus livros. 

Claro, sabemos que a bíblia é o melhor livro, Mas 

podemos ser também contagiados por nossos irmãos que 

Deus derramou sobre eles sua maravilhosa ―graça e 

unção‖. Você verá a diferença entre o pessimista e o 

otimista. Você conhecerá a verdadeira felicidade, você 

valorizará as três áreas que podemos ser vitoriosos.  

Primeira, o sucesso pessoal.  Segunda, a vitória no mundo 

espiritual e por último a maior de todas as vitórias, 

conquistar o céu, o paraíso que Deus preparou só para os 

vencedores. E você é um deles, você é um mais que 

vencedor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
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CAPÍTULO 1 

  

OS VENCEDORES E OS PERDEDORES 

            Aquele que sabe que é mais que 

vencedor. 
 

―Em todas estas cousas, porém, somos mais do que 

vencedores, por meio daquele que nos amou‖. (Rm 8.37. 
 

―O novo testamento, tradução King James, explica ( 

Romanos 8:37).  
 

Somos realmente mais que vencedores. O termo grego 

original nhupernikõme significa literalmente ―super-

vencedores‖. 
 

Aquele que sabe que é mais que  vencedor, como assim era 

o apóstolo Paulo, Já descobriu o primeiro segredo para 

vencer na vida. 

Saiba que você é o que você pensa.  O filósofo Ralph 

Waldo Emerson disse: ―O homem é aquilo em que ele 

pensa constantemente‖. Augusto Cury em seu livro, 

―treinando a emoção para ser feliz‖, fala-nos algo 

interessante:  

―O homem cuida em limpar a sujeira do escritório, e da 

sua casa, mas não procura remover o lixo do pessímismo e 
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do negativismo que se deposita em sua 

mente. O homem está acostumado a 

detectar a poluíção ambiental, mas não 

a poluição que está  em sua mente. É 

possível ter uma exelente conta 

bancária, mas ter um saldo negativo de 

tranquilidade. É possível dirigir uma grande empresa, mas 

não o mínimo controle sobre os pensamentos negativos. 

Essas pessoas por pensar negativamente e não 

qualitativamente, fazem dos pequenos problemas grandes 

obstáculos‖.  

1. O QUE É NEGATIVISMO? 
 

O pastor Silmar Coelho comenta sobre o assunto, 

negativismo, Que é a qualidade daquele que tem um 

espírito de negação sistemática. Quem sofre desse mal, só 

enxerga o lado ruim das coisas. Não acredita que para todo 

problema existe solução. Duvida de tudo. Está sempre 

―pagando para ver‖. Tornou-se cético e sofre de 

desesperança crônica. Como continuar negativo depois de 

tomar conhecimento da mensagem do apóstolo Paulo, 

quando escreveu aos romanos? Ele disse: ―Quem nos 

separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a 

perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Mas 

em todas estas coisas somos mais que vencedores, por 

aquele que nos amou‖ ( Rm 8.35,37). 
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Jeremias, o profeta, afirma que o 

desânimo é fruto da ausência do 

Consolador no coração humano: ―Por 

estas cousas choro eu; os meus olhos se 

desfazem em águas; porque se afastou 

de mim o Consolador que devia 

restaurar a minha alma: os meus filhos estão desolados, 

porque prevaleceu o inimigo‖ ( Lm 1.16). 

2.  VEJA A POSIÇÃO CORRETA PARA DEIXAR O 

NEGATIVISMO. 

 

Existem meios para que deixemos a posição negativa e nos 

tornemos  capazes de enfrentar a vida de modo positivo. 

2.1 Olhar as coisas de modo diferente. 

Quem vê o positivo não vive assustado com o negativo. 

Quantas pessoas vivem constantemente oprimidas por 

pensamentos negativos sem perceberem que podem viver 

em profundo conforto e segurança. Mais  do que os 

problemas enxergue as soluções. Nas grandes crises da 

vida, quando os homens só vêem dificuldades, Deus 

sempre diz para aqueles que crêem, que existe uma saída. 

É necessário encher a mente com pensamentos de fé. 

2.2. Enfatizar pensamentos positivos. 
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Quando o negativismo quiser tomar 

conta das palavras, dos pensamentos e 

atitudes, você deve agarra-se à maior 

de todas as realidades: ―não estou 

sozinho‖. É repetir as palavras do 

salmista com um toque de fé: ―Deus é 

o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na 

angústia‖ (Sl 46.1). Deus está sempre presente. 

A confiança ajudará você a dizer: ―O Senhor é o meu 

ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem‖ 

(Hb13.6b). Cristo prometeu estar com os Seus, todos os 

dias, até a cosumação dos séculos (Mt 28.20b). Para vencer 

o negativismo, todas as demais agruras da vida e até 

mesmo o mundo,  a arma perfeita não é outra se não a fé (1 

Jo 5.4). 

2.3. Mostrar ousadia diante da situação negativa. 

Pode ter certeza, não basta disciplina sem trabalho duro e 

planejamento. É preciso controlar os nervos e o estado de 

espirito, e mais: Ter coragem apesar do medo. Acreditar, 

não obstante a dúvida. Manter os olhos fixos na vitória, a 

despeito dos contratempos. Ousar,  sem se importar com  a 

oposição. Para conseguir internalizar essa forma de pensar, 

é preciso proteger a mente dos pensamentos negativos; 
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usar o capacete da salvação e a Espada 

do Espirito, que é a palavra de Deus 

(Ef 6.17). 

2.4 mudando os pensamentos. 

Quando maus pensamentos afloram é 

preciso desfáze-los, colocando bons pensamentos no lugar 

deles. Os bons pensamentos trarão a paz que inundará o 

coração. Naquilo que se pensa é que se vai repousar a fé. 

Os pensamentos podem lhe impulsionar para a vitória ou 

encarcerá-lo na derrota; podem liberar as emoçoes para 

alegria ou amarra-lo em estado de auto-piedade.  

Cury, Augusto. Treinado a emoçaõ para ser feliz: 2º 

edição – São Paulo: Editora Academia de inteligência, 

2007. Pg.24.  

 2  Comentarista, Pastor Silmar Coelho Extraído da 

reveista Nº 09- Ano 2. males que afligem o ser humano. 

Editora Central Gospel. pg.41,43,44. Por favor, eu lhe 

convido, a tirar todos os pensamentos de derrota e fracasso 

de sua mente. Com isso quero lhe dizer, que existe três 

coisas que você precisa saber para vencer:  

Em primeiro lugar, você não é o que você pensa que é. 
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Há muita gente que está doente, 

contaminada pelo vírus do pessimismo, 

derrotada pela febre da fraca auto–

estima e do complexo de inferioridade. 

Há cristãos, filhos do Deus altíssimo, 

que vivem um arremedo de vida, 

andam encurvados, cáqueticos, porque não sabem quem 

são e o que tem em Cristo Jesus. Em Cristo temos a benção 

por direito, porém ainda assim podemos não te-la de fato! 

Em Cristo você tem o direito da saúde, mas pode estar 

enfermo, tem o direito da abundância, mas pode estar 

vivendo na mediocridade, tem o direito da liberdade mas 

pode se encontrar escravo, tem o direito da vida mas é um 

cadaver ambulante, tem o direito da vitória mas só 

contempla derrota. Muitos dizem assim ―Eu não estou 

vivendo, apenas vegetando e não sou Feliz‖. É comum 

ouvir as pessoas fazendo essa afirmação, apesar de ter uma 

boa  religião. Por que cresce a cada dia o número de 

pessoas infelizes até mesmo dentro das igrejas 

evangélicas? Por que são tantos os cristãos que se parecem  

com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo? 

O irmão do filho pródigo tinha tudo, mais era um ―rico-

pobre‖. O rapaz possuía uma fazenda, mas vivia como um 

sem-terra‖, tinha um pai incrível, mas vivia como orfão, 

tinha uma fonte de água junto de si, mas estava morrendo 
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de sede. Era infeliz, quando tinha todo 

o motivo do mundo para ser feliz. 

Assim são aqueles que não 

descobriram o segredo dos vencedores. 

Mas quero lhe dizer que você não é o 

que você pensa que é. Você não é o 

que pensa que é, porque Deus acredita em você. Quero 

tomar como exemplo, biografia de Gideão que se encontra 

no livro de Júizes capitulo 6. Gideão pensava que Deus  o 

havia desamparado, no vessículo 13b; Gideão estava se 

desvalorizando, no verssículo 15 diz: E ele lhe disse: ―Ai 

Senhor meu! Com que livrarei Israel?  Eis que a minha 

família é a mais pobre  em Manassés, e eu, o menor na 

casa de meu pai‖. 

Gideão estava se achando o mais pobre de sua cidade, o 

menor de sua casa. ele estava abatido, triste, Mas nesse seu 

momento de dificuldade Deus enviou um Anjo para 

levantar a sua  auto-estima, no vessículo 12 diz: ―Então o 

Anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é 

contigo varão valoroso‖.  

Muitas pessoas hoje estão assim como Gideão, pensando 

que é o mais pobre de sua cidade, o menor de sua casa, o 

que tem o menor salário, que não tem capacidade nenhuma 

pra nada, e se sente um nada, um ―zé-ninguém‖.  
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Mas quero lhe dizer, que você tem 

muito valor para Deus. Pense junto 

comigo agora, se eu pegar uma nota de 

50 reais e dobra-la ao meio, ela 

continuará valendo quanto? E se eu 

amassar esta nota, ela continuará 

valendo quanto? E se eu pisar em cima desta mesma nota 

ela continuará valendo quanto? a resposta é que esta nota 

de 50 reais apesar de dobrada ao meio, amassada e pisada, 

ela não perdeu o seu valor, ela continuou valendo 50 reais. 

Assim é você, as vezes a cobrança vai ser dobrada em cima 

de você, na escola no trabalho em casa, as vezes as 

pessoas, pisarão e humilharão você como fez Penina 

humilhando a Ana, por que Ana não podia ter filhos. Mas 

não importa o que  aconteça com você; havendo o que 

houver, você jamais perderá o seu  valor. Quero voltar a 

lhe dizer que você tem muito valor para Deus.  

Analise comigo outro exemplo: Na época da manga 

muitas pessoas pegam pedras e lançam-nas contra o pé de 

manga, e acabam acertando os frutos, e então acontece 

duas coisas com o pé de manga, primeiro ele foi ferido 

pelas pedras. segundo, os frutos se racham quando caem 

no chão, apesar de tudo isso, você vai perceber, que 

mesmo os frutos estando feridos, e rachados, não perdem o 
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sabor e sua doçura. apesar de feridos e 

rachados! Assim é você, mesmo 

estando com o seu coração ferido, 

rachado, machucado,  você jamais 

perderá  a  sua doçura, e o seu sabor, 

que é o sabor da sua vitória, dos seus 

sonhos, que é nada mais nada menos que sabor de mel. 

William Shakespeare - Dramaturgo e Poeta inglês 

Disse: “Sendo o fim doce, que importa que o começo 

amargo fosse”? Ainda no livro de Júizes capitulo 6 e 

vessículo 16 diz assim: ―Tornou-lhe o Senhor: Já que 

estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só 

homem‖. No verssículo 14 deste mesmo capítulo, Deus já 

tinha dito a Gideão que ele iria destruir seus inimigos, os 

midianitas. 

Em outras palavras Deus estava dizendo a Gideão, que ele 

iria vencer aqueles que o estavam escravizando e fazendo 

com que ele e sua família ficassem mais pobres  e sem 

valor. 

O que eu aprendo aqui é que ainda que você pense que é o 

menor e o mais fraco, Deus está dizendo: Que você vai 

vencer aquilo que está te escravizando, e o que está 

fazendo com que você se sinta humilhado e desvalorizado. 

http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/william-shakespeare


 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

24 
 

Saiba que Deus toma as coisas fracas 

para confundir as fortes (1Co 1:27 ). 

Quero também leva-lo ao desafio da fé 

em crer nas palavras do anjo, quando 

disse a Maria: ―Porque para Deus nada 

é impossível‖! ( Lc 1:37 ) Gideão 

achava impossível vencer os midianitas, mas Deus enviou 

um Anjo para lhe dizer que era possível sim. O que você 

empreenderia se soubesse que Deus interviria em sua 

impossibilidade, que é a (Incapacidade de produzir 

resultados), para torná-la em possibilidade (Capacidade de 

produzir resultados)? Não sei qual é o impossível de sua 

vida, se está relacionado com o aspecto conjugal, familiar, 

profissional, espiritual, ministerial, estudantil, financeiro. 

Não importa  quanto questionarmos qual seja o impossível, 

como importa questionarmos qual é o possível. Você não é 

o que você pensa que é. Tenha certeza de que Deus não te 

abandonou. 

Tenha certeza de que Deus está com você. E então o 

Anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: ―O Senhor é 

contigo...‖ ( Jz. 6:12 ). Gideão estava em uma situação 

impossível, oprimido e escravizado pelo midianitas, já há 

sete anos, e sem nenhuma expectativa de sair dessa 

realidade, até que Deus lhe envia um Anjo com as 

palavras: ―O Senhor é contigo varão valoroso! 
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O propósito de Deus com estas 

palavras era gerar em Gideão a certeza 

da sua presença na situação adversa. 

Em outras palavras, Deus estava 

dizendo a Gideão, que apesar da 

grande dificuldade que ele enfrentava, 

se ele tivesse convicção de que o senhor estaria com ele, 

poderia destruir o exército midianita como se fosse um só 

homem (Jz 6: 16). Quero dizer a você leitor, que não 

importa em qual situação você se encontre, o que importa é 

que nesta situação, Deus está lhe dando uma oportunidade 

de ser um vencedor. 

Quando temos a certeza de que Deus está conosco, 

acontecem pelo menos dois resultados positivos.  

Primeiro, anulamos a visão do impossível, e segundo, 

geramos a visão do possível. Todos nós quando nos 

sentimos inseguros quanto à presença de Deus em nós, 

somos obrigados a nos apoiarmos em nossa fragilidade 

humana, daí então entramos no processo retroativo: ai 

Senhor, não posso! Não consigo! Não tenho! Não isso, não 

aquilo... e o que vemos é só o ―Impossível‖. Veja no verso 

13 e 15 do capitulo 6,   
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―Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco 

porque tudo isso nos sobreveio? Eis 

que a minha família é a mais pobre em 

Manassés, e eu, o menor na casa de 

meu pai‖. 

Gideão só conseguia ver o impossível, foi por isso que as 

primeiras palavras de Deus por intermédio do Anjo foram 

as seguintes: ―O Senhor é contigo‖, e para fortalecer a 

veracidade dessas palavras no coração de Gideão, O Anjo 

acrescenta: ―Varão valoroso‖! 

Compreendemos nas palavras do Anjo, que o propósito de 

Deus não era apenas anular a visão do impossível, mas 

como fazer Gideão entender o valor que ele tinha aos olhos 

de Deus; e que apesar de sua pobreza e pequenez, Deus o 

usaria para conquistar o que parecia impossível à ele e a 

Israel. Quando Gideão tomou posse dessas palavras do 

Anjo e tornou-as ―vida e verdade‖ no seu coração, e na sua 

mente, ele não só anulou a visão do impossível, como 

gerou a visão do possível. Percebemos as evidências 

dessas verdades nas palavras de Gideão no capítulo 7 verso 

15: 

―Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos 

midianitas nas vossas mãos. 
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Esta certeza da companhia de Deus, foi 

um grande passo na vida de Gideão em 

rumo a conquista do impossível. Não 

sei se sua impossibilidade compara-se 

a de Gideão. Mas uma coisa quero lhe 

dizer! Não permita que as evidências 

exteriores, influenciem o seu sossego interior.  Gideão 

venceu aquele pensamento de que não podia, quando ouviu 

estas palavras: ―O Senhor é contigo, varão valoroso‖. 

Você não é o que pensa que é, mas sim, mais que vencedor 

em cristo Jesus. 

Somente um cristianismo genuíno em nosso coração tem o 

poder de nos fazer triunfar sobre o impossível, porque ele 

tem a capacidade de colocar Deus ao nosso lado. Jesus 

Disse: ―Estou convosco todos os dias...‖ (MT. 28: 20). 

Vida cristã vitoriosa é vida de companheirismo. Nossa 

vitória sobre o impossível, só virá em função da presença 

de Deus em nós, como diz o mestre: ―Sem mim nada 

podeis fazer‖ (Jo. 15:5). 

3 - Em segundo lugar, Você não é o que as pessoas 

dizem que você é. Talves você tenha introduzido na sua 

mente, introjetado no seu coração uma palavra de maldição 

despejada sobre a sua vida. Talvez você tenha agasalhado e 

arquivado no cofre de sua memória uma palavra de 
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fracasso que seu pai, sua mãe, seu 

marido, seu professor, seu patrão lhe 

disse e, apartir daí, começou a 

desenvolver-se em seu interior um 

sentimento de desvalor e de fracasso, 

sendo você afetado por um produto que 

as pessoas lhe lançaram. Por favor não aceite a decretação 

da desgraça em sua vida.  Em Provérbios 26.2b  diz : 

―Maldição sem causa não se cumpre‖.  Reaja. Faça o que a 

mãe de  Thomaz  Edison fez quando sua professora 

afirmou que ele era incapaz de aprender. Aquela  mãe não 

aceitou passivamente a decretação da derrota na vida do 

filho, investiu nele e ele veio a ser um dos maiores e mais 

ilustres ciêntistas de todos os tempos. Disseram que o 

homem nunca iria voar, mas Santos Dumont não deu 

ouvido e fez o  avião 14 biz... e vôou. 

Em 1900 duas universidades americanas disputavam a 

final de um campeonato. De um lado estava o melhor 

jogador de futebol dos Estados Unidos. Ele era a esperança 

de gols e a convicção do troféu de campeão. O estádio 

estava lotado, e com muitas bandeiras tremulando 

freneticamente. Os dois times entraram em campo sob o 

aplauso ruidoso das duas torcidas. O melhor jogador, 

aquele em quem havia sido depositada a maior esperança, 

jogou mal, fez um gol contra e saiu vaiado, e cabisbaixo no 
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final do primeiro tempo. Desceu para o 

vestiário arrasado, envergonhado e 

cheio de desesperança. As lágrimas 

rolavam em seu rosto. O treinador 

passou a mão em sua cabeça e lhe 

disse:  Coragem! O jogo não acabou. 

Nós vamos Vencer. Volte a campo e lute, e vença! ―O 

jogador voltou. Jogou como nunca em sua vida. Virou o 

placar, Ganhou o jogo e o campeonato. Saiu de campo 

como herói, aplaudido efusivamente. Pode parecer que 

agora Satanás está levando vantagem sobre você e dando  

de goleada. Mas o jogo não acabou. Você vencerá. Sua 

família vencerá. Você não é o que os outros dizem que 

você é, não dê ouvidos a torcida  dos pessimistas, que não 

acreditam que você pode virar o jogo. Dê ouvido, ao 

treinador  chamado Jesus Cristo que te diz: Ainda dá 

tempo de virar o jogo, eu acredito em você, vai campeão 

você nasceu pra vencer! Entre em campo novamente e em 

nome de Jesus tome posse novamente de tudo aquilo que o 

inimigo saqueou da sua vida.  

Em terceiro lugar, você é o que Deus diz que você é.  

Aquele que espera em Deus, não é o que pensa que é, nem 

o que as pessoas dizem  que ele é, mas o que Deus diz que 

é. O que Deus diz é que somos propiedade exclusiva sua, a 
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menina de seus olhos. Somos nobres. 

Corre em nossas veias mais que um 

simples ―sangue azul‖ fantasiado pela 

vaidade humana, corre em nossas vêias 

a realeza do ―sague carmesim de Jesus 

de Nazaré‖. Somos filhos do ―Rei‖ dos 

Reis e herdeiros de suas promessas. Nós somos o que Deus 

diz que somos quando estamos em seu filho Jesus, ou seja, 

somos Mais que vencedores.  

Você precisa se ver como Deus o vê.  

Precisamos nos enxergar a nós mesmos como Deus nos 

enxerga. Não devemos subestimar a nós mesmos. Talvez 

você ache que é um simples soldado no poderoso exército 

de Deus, mas isso não importa, todo soldado é necessário 

para formar um exército e vencer a guerra! Não acredite no 

Diabo quando ele disser que você desempenha um papel 

insignificante  na Igreja. A sua tarefa é seguir as ordens de 

Deus, utilizando todos os talentos que Deus lhe concedeu.  

Quando lemos a respeito dos grandes heróis da fé, que 

derrubaram reinos, que fecharam a boca de leões, que se 

mostraram valentes na batalha, que escaparam ao fio da 

espada e que caminharam pelo fogo, esquecemo-nos de 

que todos eles tinham fraquezas e dúvidas como nós. 

Tinham problemas e enfrentavam tribulações e tentações. 
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Mas confiaram em Deus e venceram 

tudo isso. Deus não nos vê como 

somos. Ele vê o tipo de pessoa em que 

pode nos transformar. Precisamos nos 

enxergar como o Senhor nos enxerga. 

Satanás comemora quando nos 

condenamos e nos menosprezamos. Ele sabe o que pode 

acontecer quando os filhos de Deus se dão conta de quem 

realmente são em Cristo, quando entendem  que  são mais 

que vencedor.  

Bíblia de estudo Batalha espiritual e Vitória financeira. 

Morris Cerulo.Editora Central gospel.Rio de Janeiro.2007 

pg.1512 

Deus viu você correndo na grande maratona da vida, é por 

isso que Ele acredita em você. Veja sua própia história. 

A história da grande corrida pela vida. 

Um dia você foi qualificado para entrar na maior corrida 

de todos os tempos. Eram milhões de concorrentes. Pense 

nesse número. Quase todos tinham o mesmo potencial para 

vencer e só um venceria. Você era mais um no meio deles. 

Analise quais seriam  as suas chances: Zero virgula zero, 

zero, zero alguma coisa. Suas chances eram quase 
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inexistentes. Você nunca foi tão 

próximo do zero, ou melhor, tão abaixo 

do zero. 

Você tinha tudo para ser um derrotado. 

Nunca o fracasso bateu tão perto de sua 

porta. Porém não podia perder essa corrida, caso contrário, 

perderia o maior premio da história, a vida. Nesse caso, 

outra pessoa estaria sentada em sua cadeira lendo este 

livro; outro ser estaria ocupando seu lugar no palco da 

existência. Que corrida é esta? A corrida pela vida. Eram 

milhões de espermatozóides para fecundar apenas um 

óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá 

como o mais teimoso ser da história, acreditando que 

poderia vencer.  

Você nunca foi tão sonhador! Hoje, talvez você sonhe 

pouco, n’outra época você sonhava sonhos quase 

impossíveis. Se outro espérmatozoide tivesse fecundado o 

óvulo, outra pessoa, e não você teria sido formada. Você 

estaria banida para sempre das páginas da vida. Naquela 

época você era pequeníssimo: milhares de vezes menor 

que um grão de areia. Era pequeno e incompleto, mas sua 

capacidade de lutar pela vida era espantosa. Seu programa 

genético determinou que você não poderia morrer, que 

precisaria fecundar o óvulo no útero da sua mãe. Só assim 
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seria um ser completo. Ansioso, você 

partiu para o alvo. Você venceu a 

maior e mais difícil competição, a 

maior batalha da história, e não 

valoriza essa conquista. Jamais se sinta 

infeliz, inferior e menos capaz do que 

qualquer ser humano. Se você tem dinheiro ou está falido, 

se é um intelectual ou um iletrado, se é uma pessoal 

famosa ou vive no anonimato, tudo isso é pequeno em 

relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Sinta 

sua vida pulsando em bilhões de células do seu corpo 

vibrando no cerne de sua alma. Sinta-se mais que  

vencedor, você é o que Deus pensa que você é.  

Você não é um acidente. 

Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua 

vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-

lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou 

nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o 

aguardava! 

Muito antes, antes mesmo de ser concebido por seus pais, 

você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você 

primeiro. Você não está respirando nesse momento por 

acaso, sorte, destino ou coencidência. Você está vivo 

porque Deus quis criá-lo e acredita em você! Deus 
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determinou cada detalhe de nosso 

corpo. Ele deliberadamente escolheu a 

raça, a cor de sua pele, seu cabelo e 

todas as outras características.  Ele 

também determinou os talentos 

naturais que você possuiria e a 

singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz: Tu me 

conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu 

corpo; conheces exatamente como fui formado, parte por 

parte, como fui esculpido e vim a existir (Salmo 139:15 ). 

Deus nunca faz nada por acaso, e ele nunca comete erros. 

Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e 

animais foram planejados por Deus, e cada pessoa foi 

idealizada com um propósito. O motivo de Deus criá-lo foi 

o amor que ele é, e nutre, por pessoas iguais a você, mais 

que vencedoras nesta terra. Deus  já pensava em você antes 

de formar o mundo! Na verdade você foi o motivo de Deus 

ter criado o mundo! Deus projetou  o meio ambiente deste 

planeta para que pudessemos viver nele. Nós somos o foco 

de seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua 

criação, e, de todos os animais nós somos a única espécie 

que recebeu a capacidade de pensar. Veja mais por que 

somos mais que vencedores, porque somente você pode ser 

você. Deus projetou cada um de nós de modo que não 

houvesse  réplica em todo o mundo. Ninguém tem 
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exatamente a mesma composição de 

fatores, isso é o que o torna único em 

todo o universo. Isso significa que 

ninguém mais na terra será capaz de 

desempenhar o papel que Deus 

planejou para você, em particular, ser 

mais que  vencedor. Seus recursos pessoais são os talentos 

naturais com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm 

habilidade natural com as palavras: Já nascem falando! 

Outras tem habilidades atléticas naturais, destacando-se na 

agilidade física. Outras ainda, em matemática, música ou 

mecânica. Você é mais que  vencedor, por que, dentro de 

você tem dezenas, provalvelmente centenas de habilidades 

inexploradas, desconhecidas e ociosas  que estão latentes 

dentro de você, estão como um vulcão adormecido; basta 

despertá-lo. 

Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de 

quinhentas a setecentas  capacidades e habilidades, você 

mesmo que está lendo este livro, agora, possui muito mais 

capacidades do que você imagina. Por exemplo: O cérebro 

pode armazenar 100 trilhões de fatos. Sua mente pode lidar 

com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando seu 

sistema digestivo está trabalhando. Seu olfato pode 

perceber até 10 mil odores diferentes. Seu tato pode 

detectar um elemento com um mícron  de espessura. Você 
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é um conjunto de habilidades incríveis, 

uma maravilhosa criação de Deus.  

Cury, Augusto. Treinando a emoção 

para ser feliz. 2ª Edição. São Paulo. 

Editora Academia de inteligêcia. 2007. 

Pg.15,16.                                                                                                                                           

Rick Warren. uma vida com propósitos. Editora vida 

2002.pg. 210  

Entretanto, jamais diga: ―O que estou fazendo aqui neste 

mundo maluco? Não é verdade. Você  é um vencedor, 

você batalhou para ter o direito a vida. A vida lhe pertence, 

você decidiu genéticamente por ela. Agora, você só precisa 

decidir intelectualmente por ela. Nunca desista da vida! 

Lembre-se sempre de que no inicio da sua história você era 

fragilíssimo e solitário, mas foi um gigante. Agora você 

adquiriu uma fantástica  inteligêcia e enormes habilidades 

e, além  disso, possui pessoas que o amam e que você as 

ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os 

motivos para superar suas barreiras e vencer suas dores 

emocionais. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que 

o mundo está desabando sobre você e que a carga dos seus 

problemas está insurpotável, gostária que refletisse sobre o 

que teria acontecido se você tivesse perdido a grande 

corrida da vida. Pense! 
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Por um lado você estaria livre de todas 

as suas dificuldades. Não entraria em 

desespero, não choraria, não ficaria 

frustrado. Mas,  por outro lado, estaria 

banido para sempre das páginas da 

vida. Ninguém notaria sua falta, pois 

você era inexistente. Não teria um amigo para dialogar, 

pais para amar, filhos para beijar, pessoas complicadas 

para lhe dar lições de vida. Não teria ouvidos para apreciar 

uma música nem olhos para observar as flores. Outra 

pessoa estaria meditando nas páginas deste livro. Diante 

disso só lhe resta uma coisa a saber, que você é mais que  

vencedor. E só lhe resta uma coisa a fazer : Amar a vida e 

ter coragem para viver, Saiba que o medo destrói a vontade 

de vencer. Nunca se  esqueça de que o maior carrasco do 

homem é o próprio homem. Deus não desanima ninguém, 

mas acredita em você, você é o que Deus diz que é, você é 

alguém mais que  vencedor.  Cury, Augusto Jorge. Você é 

insubstituível. Rio de janeiro: Sextante, 2002. Pg. 86-90.  

Mais que vencedor. 

Uma pessoa, para explicar o que seria mais que vencedor, 

disse o seguinte: ―O Senhor luta por você, e depois você 

ainda recebe todas as glórias da vitória‖. (Ronaldo 
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Rodrigues de Souza, diretor-executivo 

da CPAD, 30/1/2001).  

Se somos super-vencedores, isto 

significa que, eu e você, podemos bater 

o nosso próprio record. 

É como se você estivesse em uma academia, levantando 

pesos, e a medida que os meses vão passando você almenta 

o peso dos ferros. por exemplo, quando começou a 

levantar os ferros o peso era de 20 kilos, depois você 

aumentou para 30, depois 45, depois 60, cada vez que 

aumentava o peso, você estava batendo o seu próprio 

record. Assim são as provações que nos sobrevem, a 

medida que vamos vencendo uma dificuldade, estamos 

prontos para enfrentar outra mais pesada, e assim, 

sucessivamente vamos batendo o nosso própio record na 

academia da vida. Você é mais que vencedor porque em 

Cristo você venceu, as drogas, as tentações  e os obstáculos 

da vida. Temos mais do que a vitória. Nosso triunfo é 

completo. Não somente escapamos da derrota, mas 

também destruímos os nossos inimigos e ganhamos um 

despojo tão valioso que podemos agradecer a Deus pela 

batalha. Como nos tornamos mais do que vencedores? 

Adquirindo durante o conflito, uma disciplina que 

fortaleceu e fortalecerá em muito a nossa fé, consolidando 

o nosso caráter espiritual. A tentação é necessária para nos 
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firmar e confirmar na vida espiritual. É 

como o fogo para as cores de uma 

pintura em porcelana, ou como os 

ventos, que ao baterem de encontro aos 

cedros mais os levam a fixar-se no 

solo. Nossos conflitos espirituais 

devem ser contados entre as mais preciosas bênçãos, e o 

grande adversário é usado para nos treinar para a sua 

própria derrota. Segundo uma lenda dos antigos frígios, 

toda vez que eles venciam um inimigo, o vencedor 

absorvia o vigor físico de sua vítima, e isso era 

acrescentado à sua força e valor. De semelhante modo, a 

tentação enfrentada vitoriosamente redobra-nos a força e as 

reservas espirituais. Podemos, assim, não apenas derrotar o 

inimigo, como também capturá-lo e fazê-lo combater em 

nossas fileiras. O profeta Isaías fala em voar sobre os 

ombros dos filisteus (Is 11.14). Os filisteus eram inimigos 

mortais dos israelitas, mas a figura sugere que os judeus 

seriam capacitados não somente a conquistar os 

adversários, como também a usá-los para carregar nos 

ombros, os vencedores, em outras vitórias. Assim como o 

marinheiro sábio usa o vendaval para avançar, manobrando 

e aproveitando o seu impulso, assim também nos é 

possível na vida espiritual, pela graça de Deus, tirar 

proveito de fatos e circunstâncias que parecem ser os mais 

desagradáveis e adversos. Assim podemos dizer conti-
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nuamente: ―As cousas que me 

aconteceram têm antes contribuído 

para o progresso do evangelho‖.  

Os navegantes antigos imaginavam que 

os pequenos insetos construtores dos 

recifes de coral haviam instintivamente construído os 

grandes círculos das Ilhas Atol para se protegerem em seu 

interior. Um renomado cientista refutou essa crença, 

mostrando que o inseto só pode viver e prosperar, 

enfrentando o oceano aberto — nas bem arejadas espumas 

de suas ondas poderosas. Assim, tem-se pensado 

comumente que comodidade e segurança são as condições 

mais favoráveis de vida; no entanto, todos os homens 

nobres e fortes provam, ao contrário, que a resistência nas 

adversidades é que molda os homens de caráter, e 

distingue uma mera existência de uma vida vigorosa. 

 TRÊS QUALIDADES DAQUELE QUE É MAIS QUE 

VENCEDOR.   

1. Aquele que é vencedor sabe como vencer a 

oposição pagando o mal com o bem. 

 

―Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; 

setiver sede dá-lhe de beber; porque fazendo isto, 

amontoarás brasasde fogo sobre a sua a cabeça‖. Não te 
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deixes vencer pelo mal, mas vencer o 

mal com o bem‖ (Romanos 12:20-21 ).  
 

Qual o inimigo ou oposição que resiste 

a golpes de bondade por muito tempo? 

Golpes de bondade levam a nocaute 

qualquer um! Paulo disse que quando você faz o bem para 

quem lhe faz mal, é como se pegasse brasas acesas e as 

colocasse para queimar na conciência do inimigo. E as 

brasas vão se acumulando e queimando mais e mais até 

que morre o inimigo e nasce um irmão, nasce um amigo. 
 

 Abraão Lincoln tinha uma maneira especial de cuidar de 

seus inimigos: ―Aprendi que a melhor forma de tratar meus 

inimigos é...‖ Você não conseguiria acertar a continuação 

da frase.  Não é matá-los, nem intimidá-los, nem se vingar 

deles, mas:  

―Aprendi que a melhor forma de tratar meus inimigos é 

descobrir uma maneira de transformá-los em meus 

amigos‖.    

O pastor Josué Gonçalves em seu livro, ―como viver com 

saúde interior‖, conta  uma história  que ilustra bem a 

questão do retribuir o mal com o bem: Havia duas 

fazendeiras, uma era evangélica e a outra, não. Essa não 

evangélica se incomodava com a outra, porque ela era 
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crente. Um dia, essa mulher mandou 

sua empregada buscar estrume no 

pasto. Encheu uma cesta e enviou-a 

para a fazendeira crente dizendo que 

aquele era o seu presente para ela. 

Quando a mulher abriu a cesta, ao ver 

o estrume, pediu que o jogasse fora. Então chamou sua 

empregada e disse-lhe: ―Vá a meu jardim, pegue as flores 

mais viçosas, as mais bonitas, as mais formosas, e encha 

esta outra cesta e traga-a para mim‖. Então ela embrulhou, 

colocou um laço, um cartão, e disse: ―entregue a ela. Isto é 

o meu presente para ela‖. Quando a outra fazendeira abriu, 

ela riu e disse: ―Como tem gente boba neste mundo, Eu 

enviei a ela uma cesta de estrume, e ela me mandou 

flores‖! Porém, ainda não havia lido o cartão. Quando o 

abriu, estava escrito: ―Cada um dá o que tem‖. 

A pergunta é: O que você está colocando na cesta para 

responder  aos seus inimigos. O que vai dentro da cesta 

que você envia para aquele que as vezez lhe aborrece. 

Busque no jardim do seu coração todas as flores que 

tenham a marca da graça de Deus, Encha essa cesta e a 

devolva assim aos que o fazem o mal. Não deixe que o mal 

acabe com você, vença-o através do bem! Esta é uma das 

marcas daquele que é mais que  vencedor. 
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Gonçalves, Josué. Como viver com 

saúde interior. São paulo .Editora 

Mensagem para todos ltda. segunda 

edição Setembro de 2006.pg 23,24 

Creia na vitória, apesar das suas 

emoções e sentimentos de desânimo. Não escute quando 

dizem que você é apenas mais um sonhador e que não 

chegará a lugar nenhum. Não escute. 

Mas Pastor Azan Bezerra, eu sou muito criticado. Então 

pense no que vou lhe dizer agora: Não dê ouvidos àqueles 

que lhe dizem que sofrerá com o racismo pelo fato de você 

ser negro, ou sendo mulher, será discriminada, ou pobre, 

jamais se tornará alguém, ou com pouco estudo, não terá 

oportunidades, ou se é feio, não se casará, ou inculto, é 

inferior, ou se deficiente físico, não vencerá na vida. Deixe 

de crer na mentira dos homens, invejosos e frustrados. 

Saiba que a oposição e a inconpreensão andam de mãos 

dadas contra aqueles que almejam grandes coisas. 

Sabe ser otimista  em meio as adversidades.  
 

Só os otimistas conseguem transformar ―desvantagens em 

dez vantagens‖. Enxergando possibilidades onde os 

pessimistas só enxergam dificuldades. 
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O apóstolo Paulo tinha a sua mente 

cheia de pensamentos positivos.  

―Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo 

o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 

que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 

virtude, e se há algum louvor, nisso pensai‖ (Fp 4.8). 

Ele sabia que tudo em nossa vida é decidido a partir da 

mente. Como nunca, estamos precisando de cristãos que 

pensem de forma santa e otimista. Vivemos em um mundo 

controlado por um espírito de pessimismo. É só prestar 

atenção no que a mídia está jogando para dentro da mente 

das pessoas, o tele-jornal virou tele-funeral, são 

mensageiros do caos, da tragédia e da desgraça. 

Mas o pior é que essas pessoas se viciam em ver o 

sofrimento e não conseguem mais desfrutar suas vitórias. 

Às vezes, tudo está correndo bem à sua volta, mas 

preferem enxergar problemas onde existem possíveis 

alegrias. São pessoas que ainda não foram curadas por 

Deus através de sua palavra. São aqueles que só enxergam 

o lado ruim das coisas. Leia as cartas de Paulo e tente 

encontrar alguma expressão de pessimismo em suas 

mensagens, você não encontrará. Em sua mente não havia 

pensamentos de derrota. Só os otimistas são capazes de 
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construir os degraus da escada do 

sucesso, com as pedras que usaram 

para apedrejá-lo. Quer saber se você é 

mais que um vencedor, faça uma auto-

avaliação, de tudo aquilo que você vem 

enchendo a sua mente.  

 Livro Gonçalves Josué, Como viver com saúde interior. 

Segunda edição. 2006. Editora Mensagem Para Todos 

Ltda. pg.34-37 

a)  O otimista vence com a paciência 
 

Cuidado para que a impaciência e o desânimo não roubem 

os seus sonhos. O último destruidor dos nossos sonhos 

pode estar dentro de nós mesmos. Muitas vezes cansamos 

de esperar e desistimos muito cedo ou até mesmo no limiar 

da bênção. Saul cansou de esperar Samuel para fazer o 

sacrifício pelo povo e assumiu o papel de sacerdote, 

arruinando sua vida e o seu reinado (I Sm 13.8-14). Pedro 

desistiu de esperar Jesus na Galiléia e resolveu voltar à 

pesca (Jo 21.3). Ana, porém, não desistiu. Ela não se 

acomodou. Ela não ensarilhou as armas. Ela não se rendeu 

ao desânimo. A impaciência pode destruir-nos. Sansão 

morreu porque a impaciência o tornou vulnerável (Jz 

16.16-31). Sara, por impaciência, empurrou Abraão para 

os braços de Hagar (Gn 16.1-4). Depois de quatro mil 
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anos, a história ainda testemunha os 

efeitos devastadores da decisão 

precipitada de Sara. Os judeus e os 

árabes até hoje se rivalizam. Talvez 

você esteja cansado de esperar um 

casamento, cansado de esperar uma 

mudança na sua vida conjugal, cansado de esperar um 

tempo de bonança na área financeira.  

Vigie o seu próprio coração. O seu maior inimigo muitas 

vezes é você mesmo. Se você desistir de lutar, desistir dos 

seus sonhos, e só olhar para as dificuldades e não crer que 

Deus pode intervir você se tornará um fracasso, como 

aqueles dez espias de Israel que se consideraram 

gafanhotos diante dos gigantes de Canaã (Nm 13.31-33). O 

tempo pode ser uma ameaça para os nossos sonhos. 

"William Carey trabalhou na índia e teve que esperar sete 

longos anos até batizar o primeiro hindu. Adoniram 

Judson, na Birmânia, também só viu o primeiro convertido 

depois de sete anos de trabalho. O templo do rei Salomão 

demorou sete anos e meio para ficar pronto. Nele 

trabalharam 183.600 homens. A grande pirâmide do Egito 

foi construída durante setenta e cinco anos. A construção 

da estátua da liberdade, no porto de New York, vinte anos. 

Cuidado para que a passagem do tempo não enfraqueça os 

seus sonhos. FONSECA, João Soares da, Conta Outra pg. 

177, 178  
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Se você deseja ver seus sonhos 

realizados, creia nas promessas da 

Palavra de Deus. Ela é que gera fé no 

seu coração. A Palavra de Deus é 

terapia para a sua alma e remédio para 

o seu coração, combustível para alimentar os seus sonhos. 

A fé não é pensamento positivo, não é meditação 

transcendental. A fé tem um objeto — Deus; tem um 

fundamento — a promessa infalível da Palavra que não 

pode falhar. É hora de você sair da caverna da depressão. É 

hora de sacudir a poeira, parar de chorar e voltar às 

trincheiras da vida. A vida é maravilhosa, é um presente de 

Deus, é um milagre diário do céu. Saboreie a vida com 

prazer. Não perca uma gota sequer dessa sublime aventura. 

Você tem valor. Você foi criado para ser um vencedor. 

Não desanime, não jogue a toalha, não entregue os pontos. 

Não arrie as armas. O melhor está para acontecer. Com 

Deus o melhor está sempre por vir. Não caminhamos para 

o ocaso, mas para um glorioso alvorecer. O choro pode 

durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. 

Não desista dos seus sonhos. A sua crise de hoje pode ser o 

limiar de um milagre amanhã. Aos trinta e cinco anos de 

idade, Og Mandino estava financeiramente falido, 

abandonado pela mulher e pela filha, bêbado, caído numa 

sarjeta, pensando em suicídio. Dez anos depois, estava no 



 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

48 
 

topo da fama mundial, escrevendo 

livros de encorajamento lidos no 

mundo inteiro, mostrando que não 

podemos desistir dos nossos sonhos.  

No seu livro autobiográfico, ele dá um 

conselho prático para você valorizar a 

vida e ter otimismo para enfrentar as dificuldades. O 

conselho dele é o seguinte. Logo de manhã, você deve 

tomar nas mãos o melhor jornal da sua cidade para ler. 

Mas você não deve começar a leitura pelas notícias 

políticas, porque possivelmente isso o deprimirá ainda 

mais. Também, você não deve começar a leitura pelas 

notícias econômicas; talvez essas informações apenas lhe 

roubem o entusiasmo. Semelhantemente, você não deve 

começar a leitura pelas páginas policiais, pois talvez fique 

com medo de sair de casa. Igualmente, não deve iniciar 

pelas páginas esportivas, pois talvez seu time esteja em 

baixa e tenha sofrido uma goleada no último jogo. Og 

Mandino aconselha: você deve começar a leitura pela 

página do obituário. Sim, da lista das pessoas que 

morreram. Não salte nem um nome sequer. E quando você 

chegar ao final da leitura descobrirá algo extraordinário: o 

seu nome não está naquela lista. E as pessoas ali arroladas 

dariam tudo para estar no seu lugar, mas estão mortas. 

Você está vivo e, se você está vivo, um milagre pode 

acontecer na sua vida hoje. Se você está vivo, seus sonhos 
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podem ser realizados! (11 MANDINO, 

Og. A melhor maneira de viver, p. 36-

38 -Editora Record - Rio de Janeiro – 

1997).  
 

3.  Sabe, Por que Deus adia a 

realização dos nossos sonhos? 
 

a). Para que compreendamos que o Deus das bênçãos é 

melhor do que as bênçãos de Deus. Os problemas nos 

aproximam de Deus. É no vale que olhamos com mais 

intensidade para as alturas, é na crise que recorremos com 

mais pressa a Deus. Quando os nossos sonhos não se 

realizam, temos necessidade de buscar a Deus. É nessas 

horas que aprendemos a profunda lição que Deus adia os 

nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar 

em nossa vida. O Deus das bênçãos é melhor do que as 

bênçãos de Deus. A intimidade de Deus é a maior 

necessidade da nossa vida. Estar com Deus é a maior 

prioridade da nossa agenda. Os problemas não vêm para 

nos afastar de Deus, mas para nos levar à presença divina. 

Eles não são permitidos ou mandados por Deus para nos 

destruir, mas para gerar em nós dependência do Altíssimo. 

Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos manter 

perto dele e nos ensinar que tudo, sem ele, é nada. Não 

aprendemos as maiores lições da vida em dias de festa, 
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mas na escola do sofrimento. É no vale 

que aprendemos as mais profundas 

lições da vida. É quando os nossos 

recursos se esgotam que conhecemos a 

providência de Jeová Jiré. Quando 

temos consciência de que o homem é 

apenas homem, então entendemos que Deus é 

soberanamente Deus. Quando somos fracos é que somos 

fortes. Sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, são 

―passaportes‖ para nos levar a presença de Deus. O 

sofrimento não é um bem em si mesmo, mas Deus trabalha 

em nossa vida de tal forma que o sofrimento se transforma 

em bem para nós. O sofrimento não é um fim em si 

mesmo. Ele é pedagógico, tem um propósito positivo. As 

tribulações produzem paciência, e a paciência deságua 

numa profunda experiência com Deus (Rm 5-3-5). 

Devemos, por isso, nos alegrar ao atravessar várias 

provações (Tg 1.2), pois elas nos colocam quebrantados, 

humildes e dependentes do Deus Todo poderoso. Estamos 

vivendo a cultura da centralidade do homem, em torno do 

qual tudo gira. Até a religião cristã está sendo seduzida por 

este antropocentrismo idolátrico. O homem no centro das 

atenções. O homem aclamado no lugar de Deus, e/ou pior: 

a requisição exacerbada da auto-suficiência humana. Essa 

visão humanista diz que Deus está a serviço do homem, a 

proclamação que a vontade do homem deve ser sempre 
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satisfeita. Essa teologia ensina que não 

é a vontade de Deus que deve ser feita 

na terra, mas a vontade do homem que 

deve ser feita no céu. É por isso que 

muitas pessoas se apresentam diante de 

Deus, fazendo orações que o colocam 

contra a parede: ―Eu decreto, eu determino, eu ordeno, eu 

proíbo, eu rejeito, eu não aceito...‖. Essa visão, contudo, é 

falsa. Não é o homem quem está no centro, mas é Deus 

quem está assentado no trono. Só ele é soberano. Ele faz 

todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele 

não aceita ser pressionado. Ele não tolera imposições. A 

única coisa que nos cabe é nos lançar humildemente aos 

seus pés sabendo que quando os nossos sonhos são adiados 

é porque Deus quer nos ensinar a lição de que ele é melhor 

do que suas bênçãos. A nossa maior necessidade não é de 

coisas, mas de Deus. (Hernandes Dias Lopes ―Não Desista 

dos Seus Sonhos‖. Editora Candeia Pagina 10-12).  
 

NÃO DESISTE DE SEUS SONHOS. 

Tenha persistência em seus sonhos. Você tem que vencer 

os Destruidores de Sonhos. Como comenta o Reverendo 

Hernandes Dias Lopes, em seu livro não desista dos seus 

sonhos. Sonhar é viver. Quem não sonha já desistiu da 

vida. Quem não alimenta sonhos no coração está sem rumo 

na história, como um barco à deriva. Você precisa ter um 
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alvo para seguir, uma causa pela qual 

está disposto a viver e a morrer. Não 

podemos desistir dos nossos sonhos 

pelo fato de existir conspiração contra 

eles. José do Egito sonhou, e por isso 

foi odiado e perseguido, mas nos vales 

escuros da vida foram os seus sonhos que nutriram a sua 

alma de esperança. Ana também encontrou resistência ao 

seu sonho. Você também tem sonhos, mas o caminho para 

realizá-los está juncado de espinhos. Há muitos 

destruidores de sonhos ao longo da nossa jornada. Como O 

Peregrino de John Bunyan, o caminho para o céu está 

cercado de muitos perigos. Existem muitas pessoas hoje 

que não chora com os que choram. Gente carregada de 

inveja e ciúmes. Gente que tripudia e massacra aqueles que 

vivem na retidão, buscando com isso uma falsa 

compensação para suas doentias frustrações. Gente que 

não suporta ver o sucesso dos outros. Talvez você cruze 

com gente assim pelos caminhos da vida. Não deixe que 

esses inimigos roubem os sonhos do seu coração. Há 

muitos líderes religiosos que são destruidores de sonhos. 

Eles ―abortam no nascedouro‖ projetos que poderiam 

revolucionar o mundo. Há muitos líderes que sufocam 

qualquer nova liderança emergente. Há pastores que são a 

―rolha do rebanho‖, e estão sempre impedindo que o povo 

respire espiritualmente; estão sempre matando os sonhos 



 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

53 
 

no coração das pessoas. Eles se sentem 

os donos da verdade e desandam a 

boca para atacar e ferir todos aqueles 

que não se alinham com a sua visão. 

Não deixe o seu sonho morrer. Não 

permita que os destruidores de sonhos 

introjetem no seu coração o vírus maldito do desânimo. 

Não deixe que também a amargura tome conta da sua 

alma, pelo fato de não receber apoio daqueles que 

deveriam estar ao seu lado. Levante a cabeça. Não perca de 

vista o alvo. Não abra mão dos seus sonhos. João Soares 

da Fonseca narra uma história interessante no seu livro 

―Conta outra‖: Ele conta que um garoto padecia de uma 

terrível surdez parcial, e que certo dia, ao voltar da escola, 

trouxe consigo um recado para seus pais. Em secas linhas, 

a professora sugeria que o melhor que fariam seria tirar 

menino da escola. E explicava por que: ele não tem 

inteligência para aprender nada. Em vez de deprimir-se 

com o pessimismo do recado, a mãe do garoto 

simplesmente afirmou: É claro que o meu filho ―Tom‖ tem 

inteligência para aprender! Eu mesma serei a professora 

dele. A partir daí, além da tarefa da criação, tomou sobre 

os ombros também a incumbência de dar a instrução 

escolar ao seu filho. ―Tom‖ aprendeu, cresceu, tornou-se 

um bom profissional. E quando morreu, anos mais tarde, o 

país inteiro o homenageou, apagando as lâmpadas por um 
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minuto, lâmpadas que ele próprio havia 

inventado. Tom — era assim que a 

família de Thomas Edison o chamava-

inventou não somente a lâmpada, mas 

também a câmera fotográfica, o 

mimeógrafo, o fonógrafo, o 

transmissor a carvão, o filme movimentado, o gravador, o 

microfone e mais de mil outras coisas. ORTIZ, Juan 

Carlos. Ser e fazer discípulos p. 32 — Edições Loyola - 

São Paulo –1979. 14 FONSECA, João Soares da. Conta 

Outra. pgs. 165, 166 
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CAPÍTULO 2 
 

A VERDADEIRA FELICIDADE. 

Aquele que é mais que  vencedor, sabe 

onde encontrar a verdadeirafelicidade. 

  

A infelicidade é um vício. Nossa sociedade está 

mergulhada em paliativos que vão da droga mais poderosa 

ao hábito mais banal. Sexo, brigas, roupas, comida, álcool, 

ginástica, calmantes, e paixões em seqüência são alguns 

dos vícios mais comuns que as pessoas adotam para 

enfrentar a atual insegurança em que vivem. Há pessoas 

que precisam estar diariamente apaixonadas. Por isso, 

começam e terminam relacionamentos apenas para 

experimentar a euforia de uma nova paixão. Os vícios 

funcionam como válvulas de escape de quem não quer se 

dar conta do vazio que há em sua vida. Este vazio traz a 

infelicidade, e as pessoas procuram preencher este vazio, 

com seus vícios, mas mesmo assim não são felizes. O 

vazio do ser humano é do tamanho de Deus, e só Deus 

pode preencher este vazio com a verdadeira felicidade 

através de seu filho, o Senhor Jesus Cristo. 
 

FELICIDADE.  

Se aparecesse em qualquer lugar do universo, um 

professor, um médico, ou um filósofo anunciando ter 
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descoberto a formula da completa 

felicidade, milhões de pessoas iriam a 

esse gênio para aprender, custando o 

que custasse, só para ser feliz. Os 

chefes de governo convocariam num 

congresso mundial, o sábio para ouvir-

lhe a palavra construtora de um mundo melhor. Outros 

seriam capazes de viajar se necessário pelos cinco 

continentes a encontrar-se com o grande mestre. Este 

Homem é JESUS CRISTO, o dono da felicidade.  

―Somos mais que vencedores quando descobrimos o 

segredo da felicidade que está contido no sermão da 

montanha, que daremos ênfase apenas ao versículo três do 

capitulo cinco de Mateus‖. 

―Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é 

o reino dos céus‖. O senhor Jesus Cristo no sermão da 

montanha, ensinando sobre as bem aventuranças, mostra o 

verdadeiro caminho da felicidade. Somente ―os mais que 

vencedores‖, vencem os vícios e os prazeres passageiros 

deste mundo, e sabem onde encontrar a verdadeira 

felicidade. Jesus estava chamando a atenção de Seus 

ouvintes, não para muitos pontos, mas, de preferência para 

um só: a felicidade nesta vida... e na vida eterna. 
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Jesus foi supremamente feliz. 

Também a felicidade d’Ele não 

dependia de circunstâncias externas. 

Não precisava de estímulos de fora 

para ser feliz. Aprendera um segredo 

que Lhe permitia viver acima das 

circunstâncias da vida e a salvo do temor do futuro. Ele 

agia sempre com perfeita calma e certeza do que dizia e 

fazia, e sempre se mostrava sereno em meio às 

circunstâncias mais embaraçosas – e até mesmo ao 

enfrentar a morte!  

Qual o maior desejo do ser humano? Uma das respostas 

mais freqüentes a essa pergunta é: 

―Quero ser feliz.‖ 

Como alcançar a felicidade? 

Encontrar a felicidade é para a maioria absoluta das 

pessoas a motivação que as faz trabalhar, estudar, viver. 

Todo mundo está correndo atrás da felicidade. O anseio do 

ser humano é ser feliz. 

Casar-se é uma forma de buscar a felicidade. O desejo das 

pessoas ao casarem é que o amor dure para sempre. 
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No dia do casamento, fazem um voto 

de amar um ao outro na ventura e na 

desventura, na riqueza ou na pobreza, 

na doença ou na saúde, debaixo da 

ponte ao relento ou em uma casa bem 

arejada e aconchegante. Então após 

alguns anos de casamento, eles começam a pensar no voto 

que fizeram – ―até que a morte os separe – e dizem: É 

impossível‖. Recentemente, em um teatro da cidade, 

passou uma peça intitulada ―Até que a vida os separe‖. 

Infelizmente, não é a morte que está separando os casais. É 

a vida que separa as pessoas. É o dia-a-dia, as 

circunstâncias, as dificuldades. E o voto de amar na 

ventura ou na desventura, na alegria ou na dor, na saúde ou 

na doença, para muita gente passa a ser inconcebível. É 

raro o casal que não tenha passado por uma crise no 

casamento. Alguns estão com a relação desmoronando, 

prestes a acabar. Contudo podemos prevenir essas crises, 

evitando assim perder o amor de nossa vida. Para isso 

basta dar ouvidos a certos sinais que soam como um 

despertador, nos alertando do perigo que nosso 

relacionamento está correndo. E quais são esses sinais? 

Como podemos identificá-los? 

Quando você discute com a pessoa que você ama, isso é 

um sinal de alerta. Algo está errado. Toda vez que você 
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bate a porta do carro na cara do outro, 

está externando ou sinalizando um 

problema, mostrando que algo não vai 

bem. Se você entra no carro discutindo, 

levanta a voz e se ira, isso é sinal de 

que seu relacionamento está com 

problemas. E quando ouvimos esses sinais e os 

entendemos, podemos escolher outro caminho, fazendo 

pequenas mudanças e, assim, levar nosso casamento de 

volta ao caminho do amor. As circunstâncias, os 

acontecimentos da vida são, muitas vezes, uma 

―sacudidela‖ para nos despertar. Se acordarmos e 

mudarmos nosso rumo e nossas atitudes, chegaremos ao 

fim de nossa jornada salvos, tranqüilos e em paz. Contudo, 

se continuarmos nesse caminho e não modificarmos nossas 

atitudes, a despeito dos sinais de alerta para que mudemos 

de rumo, certamente teremos experiências amargas e 

desastrosas. 
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EM BUSCA DA FELICIDADE. Billy 

Grahn comenta em seu livro sobre ―o 

sermão do monte‖, Que Certo filósofo 

francês disse recentemente: ―Todo o 

mundo está buscando loucamente a 

certeza e a felicidade‖. O presidente da 

Universidade de Harvard disse: ―O mundo está procurando 

uma religião em que possa crer e uma canção que possa 

cantar‖. Um milionário do Texas confessou isto: ―Pensei 

que com dinheiro pudesse comprar a felicidade, mas acabei 

miseravelmente decepcionado‖. Famosa estrela do cinema 

exclamou: Tenho dinheiro beleza fascinação e 

popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz deste 

mundo, mas sou infeliz e miserável. Por que um dos mais 

ilustres líderes britânicos disse: ―Perdi toda a vontade de 

viver, e, no entanto tenho que viver. Que é que acontece 

comigo?" Certo senhor foi consultar um psiquiatra, e lhe 

disse: ―Doutor, sinto-me vencido, sozinho, e muito infeliz. 

O senhor me poderá ajudar?" O médico especialista lhe 

receitou que fosse ao espetáculo de um famoso circo, e 

visse e ouvisse um palhaço extraordinário que tinha a fama 

de fazer rir os mais tristes e desanimados deste mundo. O 

consulente respondeu: ―Eu sou o dito palhaço‖.  

Este nosso mundo materialista luta, e se agita, e se debate 

na eterna busca da fonte da felicidade! Quanto mais 

conhecimento adquire, menos sabedoria parece ter. 
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Quanto mais gozamos dos prazeres 

mundanos, nos sentimos menos 

satisfeitos e contentes com a vida. 

Somos como o mar inquieto, 

encontrando precária paz aqui e quase 

nenhum prazer ali; e nada nos parece 

permanente e satisfatório. E assim continua a nossa busca! 

Os homens matam, mentem, escamoteiam, roubam e lutam 

para satisfazer sua ânsia de poder, de prazeres de riqueza, 

pensando que dessa forma alcançarão para si e para a 

sociedade em que vivem: paz, segurança, contentamento e 

felicidade. Não obstante, em nosso íntimo uma pequenina 

voz continua a nos dizer: ―Não fomos criados para isso, 

mas para coisas melhores‖. Trazemos dentro de nós uma 

percepção misteriosa de que existe em algum lugar a fonte 

dessa felicidade que torna a vida digna de ser vivida. E 

avançamos dizendo a nós mesmos que em algum lugar e 

num certo dia toparemos com esse segredo.  

Às vezes nos parece que já o encontramos – mas se trata 

duma ilusão, e continuamos decepcionados, confusos, 

perplexos e infelizes.  

A felicidade que possui valor permanente na vida não é 

superficial, e não depende de circunstâncias. É uma 

felicidade, um contentamento que enche a alma ainda 
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mesmo no meio das circunstâncias 

mais adversas e no meio de ambientes 

mais nocivos e desanimadores. É essa 

felicidade que sorri quando tudo vai 

mal, e mesmo através das lágrimas, a 

felicidade pela qual nossa alma suspira 

é imperturbável ante o sucesso ou a derrota, sejam quais 

forem os problemas que se agitem na superfície ou nas 

profundezas do nosso ser. Essa espécie de felicidade não 

precisa de estímulos internos ou externos relacionados a 

esta terra, pois essa felicidade desce do alto sobre nós, ao 

nos escolher. Jesus revelou o segredo da felicidade – não 

duma felicidade superficial de tempo e espaço, mas dessa 

felicidade que permanece para sempre. 

A FELICIDADE PELA POBREZA. ―Bem-aventurados os 

pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus‖. (Mat. 

5:3/RC) Um líder francês disse que se o mundo tiver o que 

comer, e dinheiro bastante para gastar, e segurança, do 

berço até o túmulo, não precisará de mais nada.  

Será que isso fará feliz o mundo? A resposta é sempre com 

uma negativa dura e enfática. Conheço não poucos ricos 

que se sentem infelizes e vencidos na vida. Há gente que 

possui tudo quanto o dinheiro e a fortuna lhe podem 

facultar, e, no entanto, vive atormentada; confusa, 
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desanimada e derrotada. Quantas e 

quantas vezes ouvimos dizer perto de 

nós: ―Se eu fosse rico, seria muito 

feliz.‖ Ou, ―Se eu pudesse ter uma boa 

casa, um carro novo e um bangalô à 

beira-mar, para ali passar o verão, 

ficaria bem contente‖. Todavia, Jesus deixa bem claro que 

a felicidade e o contentamento não se conseguem por esses 

meios. Afirmou que segurança e riquezas em si não fazem 

a alma contente e feliz.  

Naqueles dias, é certo que muitos que o seguiam estavam 

vivendo em desânimo e decepções. A religião para muitos 

deles só tinha sido superstição e cerimônias ocas, sem 

substância. Parecia-lhes mesmo que não havia nada de 

importante entre religião e vida. Achavam mesmo que 

talvez jamais viessem a realizar seu sonho de felicidade; e, 

muito embora tivessem algum tempo conhecido o 

significado da palavra ―felicidade‖, já estavam 

completamente esquecidos. Mas, eis que Jesus agora vinha 

de novo colocar no vocabulário deles as palavras felicidade 

e bem-aventurança. E, coisa melhor, vinha colocar a 

felicidade e a bem-aventurança dentro de seus corações, 

em suas vidas.  
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Quando Jesus abriu Sua boca, a 

primeira palavra que dela saiu foi esta 

– feliz. Isto quer dizer bem-aventurado, 

contente, ou altamente favorecido. 

Feliz! Poderia haver palavra mais 

incongruente, ou imprópria, Aqueles 

que a ouviram naqueles dias? Na verdade, estavam bem 

longe de serem felizes ou bem-aventurados. Dominados 

pelo império romano, viviam como escravos. Pobres, 

desamparados, mal vestidos, escravizados por um governo 

estrangeiro, viviam sem esperança, pois estavam 

encurralados em suas próprias casas, em sua própria terra 

natal. Felizes! Como poderiam aquelas vidas miseráveis 

ser altamente favorecidas, abençoadas e contentadas? Pois, 

logo a essa primeira palavra, vinham outras quatro – ―os 

pobres de espírito‖. Se Jesus houvesse omitido as duas 

últimas palavras, eles todos se teriam regozijado, porque 

eram pobres de fato. Mas Jesus não estava falando de 

pobreza social, Ele estava falando a respeito dos ―pobres 

de espírito‖. Maravilhados, eles O escutavam. Escondido 

nessas palavras aparentemente enigmáticas, ou místicas, 

está o primeiro segredo fundamental da felicidade. A 

princípio ele nos parece uma contradição. Em geral 

achamos que os pobres são infelizes, Mas Jesus nos ensina 

que podemos achar a felicidade em meio à pobreza.  
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Você pergunta: Que espécie de 

felicidade estava Jesus se referindo? 

Acaso falava Ele dos que não possuem 

bens, propriedades ou riquezas deste 

mundo? Não, por certo.  

Primeiro: Para serem pobres de espírito, vocês devem 

estar cônscios de sua pobreza espiritual.  

Devemos nos apiedar daquele que, estando em grande 

necessidade, não a percebe. Lembremos de Sansão. 

Achando-se no vale de Soreque, cercado pelos chefes dos 

filisteus, ―não sabia ainda que já o Senhor se tivesse 

retirado dele‖ (Juízes 16: 20).   

―Já se disse com grande razão que o maior ignorante é 

aquele que nada sabe e não percebe que nada sabe, o 

maior enfermo é aquele que tem uma enfermidade fatal e 

não percebe isso, e o mais pobre deste mundo é aquele que 

nada possui e pensa que é rico‖.  

 

O que havia mais para se lamentar nos fariseus não era a 

hipocrisia deles, mas sim o terrível desconhecimento de 

quão pobres eram aos olhos de Deus. Há sempre algo de 

patético na pessoa que pensa ser rica quando é realmente 

pobre, que pensa que é boa quando é realmente má e vil, 

que julga ser educada ou preparada, esclarecida, quando 
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não passa de uma analfabeta 

prepotente. Você, leitor amigo, tem um 

corpo com olhos, ouvidos, nariz, mãos 

e pés; O seu corpo tem desejos e 

apetites legítimos. Apetece comer, 

beber, tem apetite sexual, apetite de 

companheirismo ou associabilidade. Mas a Bíblia lhe diz 

que você é mais do que corpo, que é também alma vivente! 

A sua alma foi criada à imagem e semelhança de Deus. 

Assim como o seu físico tem certas características e 

apetites, também a sua alma os tem. Os caracteres da alma 

são a personalidade, a inteligência, a consciência e a 

memória. A sua alma anseia por paz, contentamento e 

felicidade.  

Neste mundo em que vivemos, costumamos dar maior 

atenção à satisfação dos apetites corporais e quase 

nenhuma aos da alma. Por isso somos unilaterais. 

Engordamos física e materialmente, ao passo que 

espiritualmente nos tornamos magros, fracos e anêmicos.  

A alma, criada à imagem e semelhança de Deus, não se 

satisfaz completamente enquanto não conhece bem a Deus. 

E somente Deus pode satisfazer os profundos desejos, 

aspirações e apetites de nossa alma.  
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A alma, na verdade, exige tanta 

atenção como o corpo. Precisa de 

amizade e comunhão com Deus. 

Precisa de culto, de sossego e de 

meditação. Se diariamente não se 

alimentar e exercitar a alma, torna-se 

ela fraca e mirrada. Acabará descontente, confusa e 

inquieta.  O primeiro passo para Deus é perceber e sentir a 

sua pobreza espiritual. O pobre de espírito não mede o 

valor da vida por possessões terrenas, que se podem perder 

da noite para o dia, mas em termos de realidades eternas, 

que duram para sempre. Sábio é quem abertamente 

confessa sua falta de riqueza espiritual e de humildade de 

coração, e clama: ―ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre 

pecador‖. Na economia de Deus, o esvaziar vem antes do 

encher, a confissão de pecado antes do perdão e a pobreza 

precede às riquezas. Cristo disse que há felicidade no 

reconhecimento dessa pobreza espiritual que permite a 

entrada de Deus em nossas almas. Agora, a Bíblia nos 

ensina que nossas almas estão doentes. E tal doença é pior 

que o próprio câncer, do que a poliomielite, do que a pior 

doença cardíaca. É a praga que causa todas as perturbações 

e dificuldades que há no mundo. Provoca todas essas 

confusões, atritos e desilusões de sua própria vida. O nome 

dessa doença é uma palavra terrível. Não gostamos de 

empregá-la. Mas é uma palavra que os psiquiatras estão 
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começando a empregar de novo. Na 

ânsia de sermos modernos, quase que 

temos esquecido essa palavra, mas 

novamente estamos começando a sentir 

que ela está enraizada em todos os 

males humanos. É o pecado. Portanto, 

agora devemos confessar a Deus, que temos quebrado Suas 

leis, que estamos dispostos a abandonar nossos pecados e 

que reconhecemos que, sem a Sua amizade e favor, a vida 

é vazia e está arruinada. Não só temos errado os alvos que 

Ele traçou para nós, mas ainda os temos pervertido. Urge 

confessarmos os nossos pecados, pois que este é o primeiro 

passo para a felicidade, para a paz e o contentamento!  

Você não nasceu pobre? Não morrerá pobre? E não somos 

pobres, sem a infinita misericórdia e amor de Deus? 

Viemos do nada; e nada somos; e, se alguma coisa, somos, 

é porque Deus é tudo. Se nos faltar o seu poder por uns 

poucos minutos, se Deus cortar o nosso fôlego por alguns 

instantes, nossa existência física se anulará e a nossa alma 

voará para a eternidade sem fim. Os que são pobres de 

espírito reconhecem que são criaturas de Deus, e 

reconhecem o seu pecado; mas, também – o que é muito 

mais – estão prontos a confessar seus pecados e a 

abandoná-los de uma vez para sempre.  
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Segundo: Aquele que é pobre de 

espírito recebe as riquezas que Cristo 

adquiriu por Sua morte e ressurreição. 

Nos últimos tempos a medicina tem 

avançado rapidamente na Terra. 

Descobrindo remédios para novas 

doenças, os homens têm encontrado novas vacinas para 

prevenir e debelar doenças outrora incuráveis. Não seria 

coisa maravilhosa o homem encontrar cura absoluta para 

os males que infelicitam a natureza humana? Suponhamos 

que pudéssemos encher todos os corações humanos com o 

amor ao invés de enchê-los de ódio, de contentamento ao 

invés de tristeza. Isso resolveria de pronto todos os 

problemas que assoberbam o mundo nestes dias. Nossos 

jornais diários registram amiúde o descontentamento e a 

infelicidade que lavram no mundo, como resultado da 

avareza, da cobiça, da concupiscência, de preconceitos e de 

desejos inconfessáveis. Se os homens se dessem por 

satisfeitos em qualquer estado em que se encontrassem, e 

se pudessem amar seus semelhantes sem olhar para a cor 

de sua pele, ou para o formato do seu nariz; se aqueles que 

têm mostrassem compaixão e caridade para com os que 

não têm; se os invejosos e cúpidos deixassem sua 

criminosa ambição de poder – não seria este nosso mundo 

um lugar bem diferente?  
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Suponhamos também que se 

descobríssemos um remédio eficaz 

para os passados erros, falhas e 

pecados da humanidade; Suponhamos 

ainda que, por um milagre, todo o 

passado pudesse ser endireitado e todas 

as complicações da vida pudessem ser resolvidas. 

A novidade mais empolgante em todo o mundo seria o fato 

da descoberta desse remédio para os males do mundo! 

Sim, já foi apresentado um remédio! Alguém muito 

especial há dois mil anos atrás já descobriu essa fórmula, o 

remédio chama-se ―perdão‖. O homem pode obter perdão 

de todos os seus pecados, e tornar-se livre de todos os seus 

débitos espirituais! Débitos estes que provavelmente o 

levaria para o inferno. O inferno é um lugar de eterno 

tormento, uma vez estando lá nunca mais sairá de lá. 

Todavia saiba você não precisa ir para lá. O emaranhado 

de sua vida pode ser removido completamente! O pecado, 

a confusão e a desilusão da vida podem ser substituídos 

pela retidão, alegria, contentamento e felicidade. A alma 

pode gozar de uma paz que não depende de circunstâncias 

externas. Um remédio positivo e eficaz nos foi apresentado 

por Jesus Cristo, já há dois mil anos na cruz do Calvário. 

Todavia, Deus requer alguma coisa de você. Sim, você 

precisa confessar a sua pobreza espiritual, renunciar seus 
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pecados, e com fé voltar-se para o 

Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando 

você fizer isso, você nascerá de novo. 

Ele lhe dará uma nova natureza. Ele 

porá em sua alma um pedaço do céu. 

Sua vida, então, se mudará por 

completo. O contentamento, a paz e a felicidade entrarão 

em sua alma pela primeira vez. Você quer de fato ser feliz? 

Para isso você precisa pagar o preço de se humilhar aos 

pés da cruz e receber a Cristo como o seu Salvador.  

Terceiro: Para ser pobre de espírito, você precisa ter 

plena consciência de que em tudo deverá depender de 

Deus.  

Jesus nos disse algo sobre a necessidade de nos tornarmos 

como crianças antes de podermos entrar no reino do céu. 

As crianças são dependentes, isto é, dependem de seus 

pais, para que sejam protegidas e bem cuidadas. Por causa 

de sua relação e posição, não são pobres. Se não fosse essa 

relação que têm para com os seus pais, seriam de fato 

pobres.  

Como filhos de Deus, dependemos d’Ele. A Bíblia diz: 

―Como um pai se compadece de seus filhos, assim o 

Senhor se compadece daqueles que o temem‖ (Salmo 

103:13).  
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Os filhos dependentes gastam pouco 

tempo se afligindo com refeições, 

roupas e abrigo. Sentem e acham que 

têm direito a tudo isso, e que os pais 

lhes proverão isso tudo. Jesus disse: 

―Portanto, não vos inquieteis, dizendo: 

Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos 

vestiremos? buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a 

sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas‖ 

(MT. 6:3, 33). Porque Deus Se responsabiliza pelo nosso 

bem-estar, e, além disso, nos foi dito que devemos lançar 

sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos 

cuidados, pois Ele cuida de nós. Pelo fato de dependermos 

de Deus é que Jesus disse: ―Não se turbe o vosso coração‖ 

(João 14:1). Os filhos dependentes não se acanham de 

pedir favores. Não seriam normais se não tornassem 

abertamente conhecidas as suas necessidades.  

Feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus 

diariamente em oração. Quinze minutos, a sós com Deus, 

em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as 

circunstâncias e remover montanhas!  

Mas, toda essa felicidade e todos esses ilimitados 

benefícios que provêm do tesouro do céu dependem de 

nossa relação para com Deus. Absoluta dependência e 
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absoluta rendição são as condições de 

sermos filhos de Deus. Somente os 

filhos d’Ele têm o direito de receber 

essas coisas que lhes proporcionam 

felicidade. E, para sermos Seus filhos, 

precisamos submeter inteiramente a 

nossa vontade a vontade do Pai celestial. Precisamos 

reconhecer a nossa pobreza antes de podermos ser 

enriquecidos. Precisamos admitir que nada temos antes de 

nos tornarmos filhos por adoção.  

Quando percebemos que toda a nossa bondade ou boas 

obras não passam de trapos imundos aos olhos santos de 

Deus, e sentimos o poder destrutivo de nossa vontade e 

teimosia, quando sentimos profundamente a nossa absoluta 

dependência da graça de Deus pela fé e não por outro 

qualquer meio, daí temos iniciado nossa caminhada de 

felicidade.  

Quarto: Se você quer ser pobre de espírito, precisa 

voluntariamente negar-se a si mesmo, para poder servir 

melhor a Cristo.  

O pobre de espírito é aquele que quer vender o estoque que 

tem de si mesmo e fazer o que Jesus ordena: ―Negue-se a 

si mesmo, tome a sua cruz, e siga-Me‖ (Mateus 16: 24).  
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Essa nossa filosofia moderna de 

confiança em si mesmo e de suficiência 

própria tem levado muitos a pensar que 

o homem pode conseguir tudo sem 

Deus. Então, muitos deles argumentam 

assim: ―A religião pode ajudar bem as 

pessoas emotivas, e não devemos censurar aquele que crê 

em seus próprios poderes‖. 

Qual é o resultado? Esta nossa geração de indivíduos 

confiados em si mesmos tem produzido maior número de 

alcoólatras, de toxicômanos, de criminosos, e por 

conseqüências mais guerras, e mais lares destruídos, mais 

assaltos, mais assaltos a bancos, mais assassinatos e mais 

suicidas que em qualquer outra geração. Já é tempo de 

todos nós, começando pelos intelectuais, fazermos o 

balanço de nossas derrotas, cincadas e desatinos que tanto 

nos têm custado. O homem rico que procurou a Jesus 

estava tão cheio de sua própria piedade, de suas riquezas e 

de ambição, que se revoltou, quando Jesus lhe disse que o 

preço da vida eterna era ―vender tudo‖ e segui-lo. Saiu 

triste da presença de Cristo, diz a Bíblia, porque não podia 

negar-se a si mesmo, não podia se desapegar do que 

possuía. Achou impossível tornar-se ―pobre de espírito‖, 

porque tinha idéia muito elevada de sua importância 

pessoal.  
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―Dos céus desce uma voz que diz ao 

mundo atormentado e em bancarrota: 

―Aconselho-te que de mim compres 

ouro refinado pelo fogo para te 

enriqueceres, vestiduras brancas para 

te vestires, a fim de que não seja 

manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires 

os olhos, a fim de que vejas‖, ―Eis que estou à porta e 

bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei 

em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo‖ (Apocalipse 

3: 18,20).  

O céu nesta vida e o céu na vida futura não se cifram por 

padrões monetários. Nem carne e sangue podem encontrar 

a porta do reino do céu com o seu contentamento, paz, 

alegria e felicidade. Só os que são pobres de espírito e 

ricos para com Deus serão considerados dignos de entrar lá 

porque se apresentam não confiados em seus 

merecimentos, mas confiados na retidão do Redentor. 

Somente os ―mais que vencedores‖, que venceram os 

vícios, drogas, e a prostituição serão completamente felizes 

aqui neste mundo e no vindouro. 

"Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles 

é o reino dos céus‖.  
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O SEGREDO DA FELICIDADE BILLY 

GRAHAM Jesus, através das Bem-

Aventuranças, Ensina o Que É a 

Felicidade Tradução de Waldemar W. 

Wey 2ª. Edição -1962 CASA 

PUBLICADORA BATISTA. (Mt. 5.3). 
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C A P Í T U L O  3  

A  B A T A L H A  

Aquele que é mais que vencedor não 

foge a luta, se empenha. 

É preciso exercitar a fé. Uma jovem atleta, bem-sucedida, 

descontente com a sua vida espiritual pouco produtiva, foi 

procurar seu pastor. Sabedor do motivo que a trazia à sua 

presença, o pastor perguntou-lhe: 

- Quantas vezes por semana você se exercita no seu es-

porte? 

- Todos os dias - foi a resposta - Uma hora, no mínimo. 

- Quantas vezes você ora por semana? 

- Eu oro de vez em quando - respondeu encabulada. 

- E quanto tempo você fica em oração? 

- Dez minutos, no máximo. 

- Você acha que seria boa atleta dispensando em exercício 

físico o mesmo tempo que passa em oração? 

- Oh! Não, pastor, claro que não! 

- Como então você espera ter uma vida cristã vitoriosa, 

orando tão pouco tempo? 
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"Orai sem cessar. Em tudo dai graças; 

porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco" (1 Ts 

5.17,18). 

A vida do cristão após encontrar a 

Jesus é um combate espiritual acirrado 

contra as hostes malignas concentradas nas regiões 

celestiais. A vitória na área financeira é, sem dúvida, 

importante, mas muito mais importante é vencermos a 

batalha espiritual do dia a dia. 

Paulo, que estava na prisão acorrentado a um soldado 

romano quando escreveu a carta aos efésios, inspirou-se 

nas varias partes da armadura de seu guardião para 

descrever os diferentes atributos de cristo, que o tornavam 

um Guerreiro espiritual forte, maduro, imutável e 

invencível. Paulo aconselhou aos efésios a vestirem a 

armadura completa de Deus. Essa vestimenta espiritual, 

que nos protege e nos faz guerreiros, invencíveis e 

invulneráveis aos ataques de Satanás, é confeccionada pelo 

Todo Poderoso. Não é algo que possamos recriar: é a 

armadura espiritual que Deus nos fornece! 

Quando nos revestimos das armaduras de Deus adquirimos 

a capacidade de resistir às setas inflamadas do inimigo. 

Tornamo-nos capazes de enfrentar, sofrimentos, 
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perseguições, tentações, tribulações e 

provações, obtendo vitória completa, e 

se tornando mais que vencedor.  

 Bíblia de estudo Batalha Espiritual e 

Vitória financeira. Morris Cerulo 

Editora Central Gospel. Rio de Janeiro. 2007 Pg.1553, 

1557. 

ANALISEMOS O QUE PAULO ENSINA AOS EFÉSIOS. 
 

1. Preparação para a batalha — efésios 6.10-17. 

Toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. 

Ninguém se lança numa luta, despreparado. Essa 

preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis 

para o sucesso da batalha a sermos mais que vencedores. 

Saiba que quanto mais suarmos no treinamento, menos 

sangraremos no campo de batalha. 

 

1.1. Fortalecimento — v. 10 

"No demais, irmãos meus" é uma frase própria de um 

relacionamento bem pessoal do apóstolo. O uso das 

palavras ―irmãos meus‖ denota uma linguagem 

tipicamente cristã, porque indica uma família, a família de 

Deus. Essa família espiritual não conhece diferenças de 

cor, língua, raça ou sangue, mas reúne brancos, negros, 

amarelos e vermelhos, que formam uma só família em 
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Cristo, a família dos vencedores, tendo 

como Pai o nosso grande Deus e 

Senhor. 

―fortalecei-vos‖ ou ―sede fortalecidos‖. 

A palavra no grego é endunamousthe, 

que significa ―fortaleza‖, tornar-se forte. Outra palavra no 

grego com o mesmo sentido é krataioomai, que quer dizer 

―ser fortalecido numa batalha enfraquecido‖. O convite do 

apóstolo — ―fortalecei-vos‖ — implica na busca de poder 

espiritual que capacita o crente a enfrentar os inimigos no 

campo de batalha. ―ser corroborado‖. 

Ninguém poderá entrar, Paulo sabia que essa luta é renhida 

e requer força espiritual, por isso ele induz os crentes à 

busca de poder. De que tipo de fortalecimento Paulo fala e 

qual a sua fonte? Note a continuação da frase: ―fortalecei-

vos nos Senhor e na força do seu poder‖. Observe que o 

texto deve ser interpretado espiritualmente. Não se trata de 

fortalecimento físico, mas espiritual. 

O crente por si mesmo e com suas próprias forças jamais 

poderá suportar uma guerra espiritual. Inimigos espirituais 

são enfrentados com armas espirituais. ―Fortalecei-vos no 

Senhor‖ implica em um fortalecimento de nossa posição 

n’Ele, isto é, no Senhor. Estamos n’Ele, posicionados 

n’Ele, como os membros estão no nosso corpo. 
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As mãos e os pés sustentam o corpo; se 

uma das mãos ou um dos pés estiver 

sem força, todo o corpo sofrerá. As 

mãos e os pés têm sua posição no 

corpo, e, para o bem do corpo, cada 

mão ou cada pé deve ser fortalecido. 

Paulo fortalecia sua posição no Senhor e por isso diz: 

―Posso todas as coisas naquele que me fortalece‖. Donde 

procede essa força espiritual que capacita o crente a lutar 

contra inimigos espirituais? Tal força procede do poder de 

Deus, como afirma o texto: ―e na força do seu poder‖. 

Esse poder e força se encontram na fortaleza do Senhor há 

muitos anos. O nível espiritual da igreja tem se mostrado 

―aquém‖ do desejado por Deus porque pensamos que ser 

vitorioso significa simplesmente que, após uma batalha 

podemos ir para casa adorar ao Senhor; Entretanto, não é 

em vencer batalhas isoladas que consiste a verdadeira 

vitória, e sim em vencer a guerra em sua totalidade. Assim 

como Josué teve de vencer muitas batalhas para conquistar 

a região de Canaã, precisamos obter muitas vitórias antes 

de tomar o controle total de nossa mente e isolá-la do 

poder do Inimigo. Vencendo uma batalha aqui e outra 

acolá jamais alcançaremos a vitória total do domínio da 

nossa mente, porque esses combates isolados que trazem 

vitórias isoladas não multiplicam forças para alcançar o 

objetivo máximo de submeter a nossa mente por inteira ao 
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governo de Cristo. Sem esse objetivo 

claro e intenso, a vida cristã se torna 

meramente um conflito interminável 

sem vitórias concretas e sem progresso. 

O que podemos traduzir como se 

alguém travasse uma vida de lutas para 

conquistar vitórias, e, no entanto, nada desse sacrifício 

somasse, mas apenas subtraísse vigor da fé. 

1.2. Conhecimento — v. 11 

"Revesti-vos de toda a armadura de Deus‖. Duas coisas 

que devem ser conhecidas pelo lutador espiritual se 

destacam nesse versículo. Em primeiro lugar, o crente deve 

conhecer a armadura de Deus, que é o equipamento 

pessoal de guerra. O texto inicia com um convite: ―Revesti-

vos‖. A palavra ―revestir‖ dá a idéia de vestir uma 

vestimenta sobre outra vestimenta, pois o significado da 

expressão é ―vestir de novo‖. 

Entendo que, nessa luta espiritual, é necessário mais que as 

armas próprias do crente, que são válidas, mas incapazes 

de vencer esses inimigos. Por isso, o convite é: ―Revesti-

vos‖ da ―armadura de Deus‖. Nos versos 14 a 17 temos a 

especificação das armas defensivas e ofensivas. A palavra 

―armadura‖ está no original grego como ―panóplia‖, que 

designa o termo de utilização coletiva e não individual; 



 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

83 
 

não só um tipo de armamento, mas 

todas as peças do armamento. A lição 

que aprendemos aqui é que o crente, 

para lutar, precisa estar devidamente 

equipado para a luta, isto é, precisa 

vestir-se com todas as peças 

indispensáveis da armadura espiritual — ―Revesti-vos de 

toda a armadura de Deus‖. Um equipamento incompleto 

torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. Em 

segundo lugar, o lutador precisa conhecer ―as astutas 

ciladas do diabo‖. A expressão ―astutas ciladas‖ pode ser 

explicada por outros termos que ajudarão na elucidação do 

texto. A palavra grega ―methodia‖ quer dizer métodos, e 

―astutas ciladas‖ podem ser traduzidas por ―métodos 

artificiosos‖, isto é, meios de engano. Portanto, para a 

methodia de satanás o crente tem a panóplia de Deus. 

Esses artifícios são ciladas perigosas que surgem com ares 

de inocência, mas que são preparadas para pegar de 

surpresa o crente desprevenido, tanto na esfera física, 

como moral, material e espiritual. 

1.3. Capacitação — v. 11 

―Para que possais estar firmes‖. O verbo ―poder‖ tem uma 

conotação especial nesse versículo. Ele tem a ver com a 

capacitação espiritual para a batalha. Os soldados nas 
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organizações militares são treinados 

para a guerra: para a defesa e para o 

ataque; assim também ocorre no plano 

espiritual. A igreja é o quartel general, 

onde o soldado de Cristo é preparado e 

capacitado para a batalha espiritual. 

Nosso general é Cristo, e o Espírito Santo é o instrutor que 

capacita o crente para a batalha. Não se trata aqui de 

capacitação intelectual, mas espiritual. Somos capacitados 

pela Palavra, isto é, a Palavra é que nos habilita para o 

combate. 

2. O CAMPO DE BATALHA — 6.11,12 
 

Toda batalha tem seu campo de ação e envolve todos os 

aspectos próprios de uma guerra, como o lugar de 

combate, os inimigos, a estratégia, as armas de defesa e de 

ataque etc. O campo de batalha espiritual não se limita a 

alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e 

qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver 

um crente fiel sequer, ali se tornará um campo de batalha. 

O apóstolo declara enfaticamente que essa batalha não é 

física nem terrena, mas espiritual. Essa declaração está no 

versículo 12: ―Porque não temos de lutar contra a carne e 

o sangue‖. A expressão ―carne e o sangue‖ denota a 

espécie da batalha. Não é luta humana de homens contra 

homens, mas é luta espiritual contra inimigos espirituais. A 
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palavra ―lugar‖ aparece no grego como 

palé e indica o tipo de luta individual, 

corpo a corpo. Paulo usou essa palavra 

baseado no tipo de luta que havia nos 

jogos gregos e, posteriormente, nas 

arenas romanas, onde os lutadores 

lutavam corpo a corpo até a morte de um deles. O que 

Paulo queria dizer com a expressão ―carne e sangue‖ é que 

não se tratava de uma luta carnal ou material.  

2.1. O lugar de combate — v. 12   
 

―nos lugares celestiais‖. Mais uma vez fortifica-se o fato 

de que se trata de uma luta espiritual, não terrena. 

No grego, a frase ―nos lugares celestiais‖ aparece como 

―en tois epouraniois‖. Algumas versões preferem ―regiões 

celestiais‖. Onde acontece essa batalha? É na Terra ou fora 

da Terra? É uma batalha visível ou invisível? Claro que 

não podemos apontar algum ponto no espaço ou na Terra 

nem esperar algum tipo de combate material, porque a 

batalha é espiritual, e só os espirituais podem lutar e 

conhecer esses inimigos, que são espirituais (1 Co 2). 

Diversas vezes encontramos a expressão ―regiões [lugares] 

celestiais‖ na carta aos Efésios. Esses ―lugares celestiais‖ 

possuem conotações distintas em algumas das vezes 
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citadas na carta. A palavra ―lugares‖, 

no plural, indica que há mais de um 

lugar nas regiões celestiais. 

Nas passagens de Efésios 1.3 e 2.6, 

esses ―lugares celestiais‖ indicam a 

posição do crente em Cristo. Uma posição elevada, isto é, 

colocada acima da vida do mundo. Entretanto, no texto de 

6.12, o significado da expressão ―lugares celestiais‖ é 

outro. Indica os lugares onde Satanás e suas hostes habitam 

e comandam toda a sua guerra contra Deus e contra os 

remidos do Senhor. O combate do crente contra as forças 

do mal é nas ―regiões [lugares] celestiais‖. Como a batalha 

é espiritual, resta ao crente lutar com as armas espirituais 

contra poderes espirituais. O ataque de satanás é contra a 

nossa posição espiritual. Ele quer nos fazer descer para o 

plano carnal e material para dominar sobre nós. Nossa luta 

―nos lugares celestiais‖ é para conservar a nossa posição 

em Cristo.  

2.2. Os inimigos nessa batalha — vv. 11,12 

Destacam-se alguns inimigos que estão sob o mesmo 

comando de Satanás. 

2.2.1. O diabo —v. 11
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―astutas ciladas do diabo‖. Cilada é 

sinônimo de emboscada, deslealdade, 

traição, embuste, engano, armadilha, 

ardil; mas em meio a todas essas 

armadilhas, sempre saímos mais que 

vencedores.  Esse versículo identifica 

pessoalmente o diabo como o inimigo número um dos 

remidos. Quem é ele? O diabo é um ―querubim‖ caído (Ez 

28.12-17). É o chefe geral de todos os anjos que o 

acompanharam na sua rebelião contra Deus. Ele é chamado 

―o príncipe deste mundo‖ (Jo 12.31); ―o deus deste século‖ 

(2 Co 4.4). ―É o grande dragão‖; ―a antiga serpente‖ etc. 

Ele é o principal inimigo do crente nessa batalha. Ele 

combate pessoalmente e comanda seus espíritos maus 

contra o crente. 

2.2.2. Hostes espirituais da maldade — v. 12 

Essas hostes incluem várias ordens ou classes de espíritos 

caídos. O reino de satanás é organizado em hostes 

especiais. O texto apresenta basicamente três categorias de 

inimigos que são os escalões de satanás. ―contra os 

principados, contra as potestades‖. São dois tipos de 

ordens angelicais de Satanás que designam espíritos que 

exercem atividades de comando sobre outros demônios 

contra os remidos. A expressão ―príncipes das trevas deste 
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século‖ é a mesma coisa que designar 

como está em algumas versões: 

―governadores das trevas‖ ou 

―dominadores mundiais das trevas‖. 

Eles são espíritos que comandam o 

entenebrecimento espiritual (as trevas) 

neste século. 

3. AS ARMAS ESPIRITUAIS DESSA BATALHA — 6.13-17 
 

3.1. O imperativo da batalha — v. 13 
 

―Portanto, tomai toda a armadura de Deus‖. O apóstolo 

ordena a posse dessas armas com um imperativo: TOMAI. 

Ele não ordenou que se fizessem armas, mas que se 

tomassem as armas existentes. Não há o que nos possa 

preocupar. As armas existem e estão à disposição dos 

remidos. As armas humanas são frágeis e impróprias para 

essa batalha espiritual. 

3.2. A resistência no ―dia mau‖ da batalha — v. 13 
 

―para que possais resistir no dia mau‖. O ―dia mau‖ não 

precisa ser especificamente um dia de 24 horas, mas pode 

representar aquele dia, ou hora ou minuto em que somos 

surpreendidos com doenças, tentações, circunstâncias 

inesperadas etc. Para que possamos resistir esse ―dia mau‖, 

precisamos estar alerta, tomando posse das armas 
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espirituais que nos capacitam para a 

resistência. ―... e, havendo feito tudo, 

ficar firmes‖. Depois de havermos 

superado as dificuldades e termos 

vestido toda a armadura de Deus, resta 

apenas estarmos em pé para o combate, 

e termos a consciência de que somos mais que vencedores 

em toda batalha. 

Nossa armadura espiritual não é para ser exibida, mas para 

ser usada contra o inimigo. Visto que o adversário é sagaz 

e cheio de malícia, o soldado de Cristo não pode 

descuidar-se: ele deve ―estar firme‖, isto é, estar em pé 

com o sentido de prontidão para qualquer eventualidade de 

ataque do inimigo. 

3.3. A designação das armas — vv. 14-17 

Notemos que Paulo inspirou-se nas armas militares de seu 

tempo, mui especialmente nas armas romanas. É claro que 

essas armas são uma figura das armas espirituais. São 

armas cujas peças formam um ―todo‖ e envolvem ―o corpo 

total‖.  

a) Armas defensivas para o corpo - ―o cinto da verdade‖ e 

a ―couraça da justiça‖ (v. 14).  
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b) Para os pés - ―calçados... na 

preparação do evangelho‖ (v. 15). 

c) Para as mãos - ―o escudo da fé‖ (v. 

16). 

d) Para a cabeça - ―o capacete da 

salvação‖ (v. 17).  

e) Para a boca - ―a espada do Espírito‖ (v. 17).  

3.3.1. O cinto da verdade —v. 14 

O texto literal é ―cingido com a verdade‖. O cinto é a peça 

que cinge, isto é, que segura ou prende as roupas à cintura. 

Significa que todas as roupagens espirituais que usamos 

devem estar com a verdade. Usava-se no armamento 

romano um cinto para prender a couraça e o resto da roupa. 

Esse cinto vinha cheio de pedras semipreciosas e era usado 

com muito orgulho pelo soldado. A finalidade do cinto era 

prender os pontos dos vestidos, deixando livres as pernas 

do soldado, que assim podia se movimentar com liberdade.  

O cinto proporciona liberdade, movimento, e firmeza.  O 

Escritor William Barclay em seu Comentário da Carta aos 

Efésios, diz: ―O cristão se move livre e rapidamente 

porque em qualquer situação conhece a verdade‖.  O 

pastor Genésio santos comenta em seu livro, ―Oasis para o 
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pregador‖: ―Quem tem o cinto da 

verdade na armadura espiritual, tem a 

liberdade consigo mesmo, com Deus e 

com o próximo; e não se embaraça a 

cada movimento‖.  

3.3.2. A couraça da justiça — v. 14 

A principal finalidade da couraça é defender, isto é, 

proteger o peito. A justiça deve permear a vida e os atos do 

lutador cristão. A justiça aqui se une com a verdade, e elas 

podem ser notadas frontalmente pelos inimigos (Is 59.17; 1 

Ts 5.8). A ―couraça‖ protege das setas mortais do inimigo. 

Na nossa luta espiritual, a ―justiça e a verdade‖ andam de 

mãos dadas. O pastor Genésio Santos, Diz: ―As 

vestimentas da justiça nunca caem de moda, ver o que é 

justo, e não fazê-lo é falta de coragem‖. 

Alexandre Magno perguntou a Aristóteles: ―De que os reis 

necessitam mais, de coragem ou de justiça? Respondeu 

Aristóteles: ―O rei que praticar a justiça não precisará de 

coragem‖. Deixar de exercitar a justiça quando for preciso 

é como deixar um buraco aberto em nossa armadura, será 

mortal! (1 Rs 22.34). 

O Escritor William Barclay em seu Comentário da Carta 

aos Efésios, diz: ―Quando um homem está revestido da 
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justiça é inexpugnável. Não são as 

palavras as que defendem contra a 

acusação, mas sim a vida boa‖. ―Uma 

vez alguém acusou a Platão de certos 

crimes e pecados‖. Pois bem, disse 

Platão, ―devemos viver de tal maneira 

que demonstremos a mentira destas acusações‖. A única 

maneira de enfrentar as acusações contra o cristianismo é 

demonstrar quão bom pode ser aquele que é mais que 

vencedor.  
  

3.3.3. Calçados... na preparação do evangelho — v. 15 

―... e calçados os pés na preparação do evangelho da 

paz‖. Os calçados são importantes para os pés do lutador 

na guerra. Nos tempos romanos, em que Paulo se inspirou 

para fazer a analogia das armas, o soldado usava um tipo 

de sandália com cravos nas solas que ajudavam o soldado a 

não deslizar, dando-lhe segurança. Portanto, a significação 

da expressão paulina para ―calçados na preparação do 

evangelho da paz‖ tem a ver com a segurança da 

mensagem que pregamos. O Evangelho é poder — 

dunamis, no grego — contra as forças do mal. 

A palavra ―preparação‖ tem o sentido de prontidão. Os 

calçados deviam oferecer segurança e capacidade de 

prontidão em momentos inesperados, isto é, prontidão sem 



 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

93 
 

riscos de quedas ou deslizamentos. 

Outro termo que se destaca no 

versículo é ―evangelho‖, que significa 

―boas novas‖, ―boas notícias ou 

mensagem‖. O soldado calçado com o 

Evangelho exerce também o papel de 

mensageiro. Em meio ao fogo cruzado da guerra espiritual 

o cristão possui paz interior. Nessa batalha espiritual, 

nossos inimigos quererão arrancar nossos calçados para 

que não levemos a vitória do Evangelho da paz ao mundo 

perdido. 

3.3.4. Escudo da fé — v. 16 

―tomando, sobretudo, o escudo da fé‖. O escudo é a arma 

defensiva contra os ataques diretos do inimigo. O soldado 

prendia o escudo num dos braços. Esse escudo tinha a 

forma de um prato gigante, que servia para proteger todo o 

corpo. A fé diz respeito à nossa confiança e crença 

doutrinária. Um soldado cristão sem escudo é soldado 

vulnerável aos ataques satânicos. O conhecimento da 

Palavra de Deus forma o ―corpo da fé‖, ou seja, o escudo 

da fé que protege o crente contra as heresias e mentiras 

satânicas. ―... com o qual podereis apagar todos os dardos 

inflamados do maligno‖.  
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Que são esses dardos inflamados? 

Eram estopas embebidas em alguma 

substância inflamável, que eram acesas 

e lançadas em flechas contra o 

adversário. O escudo era feito de duas 

placas de madeira grudadas. Quando 

um desses dardos chocava-se com o escudo cravava-se na 

madeira e a chama se espalhava. Os inimigos lançavam 

esses ―dardos inflamados‖ para queimar o escudo e tornar 

vulnerável o corpo do soldado para ser atingido. No 

sentido espiritual, o diabo lança suas flechas com dardos 

inflamados de carnalidade e maldade para enfraquecer o 

crente, mas nosso escudo deve ser o ―escudo da fé‖, que 

impede a destruição com fogo. O pastor Genésio Santos dá 

detalhes desses dardos. Vejam alguns dardos inflamados 

do maligno: Calúnia, Medo, Angústia, Ameaça, Tristeza, 

Desânimo, Desarmonia, Desapontamento.  

Se há setas que voam de dia, há outras que voam de noite 

(Sl 91.5-6). Os assaltos inflamados de satanás são 

frustrados e o cristão é protegido pelo escudo da fé. É isso 

que nos torna mais que vencedores.  Nossa fé deve ser a 

força incontestável que derrota o diabo. A fé aqui tem um 

sentido transcendental, não natural. A confiança em Deus 

deteriora os poderes malignos. 



 

MAIS QUE VENCEDOR                 

 

95 
 

3.3.5. O capacete da salvação — v. 17 

―Tomai também o capacete da 

salvação‖. No grego, a palavra 

―capacete‖ é perikephalaia. O capacete 

servia para proteger a cabeça. Nos 

tempos antigos, os capacetes eram feitos de metal e todo 

decorado com figuras, de leões, corvos e águias, para 

intimidar o adversário ou para representar o usuário do 

capacete. O apóstolo usou a figura do capacete para 

representar a salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável 

do corpo, por isso o lutador a protegia com um capacete. 

As figuras representativas usadas no capacete tinham o 

objetivo de mostrar a força e a inteligência do lutador. O 

crente, por sua vez, toma posse do ―capacete da salvação‖, 

que é a segurança máxima de sua vida, pois se a cabeça for 

atingida, ele corre o risco de perder a salvação. É bom que 

aquele que é mais que vencedor saiba que a salvação é o 

capacete divino que dá seguridade de vida e protege a 

mente do cristão, de todo o tipo de pensamentos 

perniciosos. A salvação é um capacete e não uma touca de 

dormir. Com o capacete preso ao pescoço os legionários 

romanos percorriam até 50 quilômetros a pé por dia.  

Quem tem a salvação não se cansa de anunciar as suas 

maravilhas transformadoras. 
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3.3.6. A espada do Espírito —v. 17 

―... e a espada do Espírito, que é a 

Palavra de Deus‖. Havia dois tipos de 

espadas usadas numa batalha. Uma era 

feita de várias formas e tamanhos, 

normalmente de bronze. 

No grego, esse tipo de espada chamava-se ziphos. O 

bronze pode representar a presença do Espírito Santo na 

vida do crente. O outro tipo, no grego machaira, era um 

pouco mais curto que a ziphos e era usada pelos 

gladiadores. Quanto à dimensão da espada, o texto não se 

preocupa; preocupa-se antes com o seu manuseio. A 

espada era arma de ataque. O texto diz que a ―espada do 

Espírito é a Palavra de Deus‖. A Palavra das Escrituras é 

a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira e a 

presunção. Só essa espada pode vencer o diabo e o pecado. 

É uma arma ofensiva. A Palavra pregada ou ensinada com 

autoridade é a espada do Espírito em ação. A nossa própria 

palavra é frágil, mas a Palavra de Deus é poderosa. G. H. 

Lacy, em seu Comentário da ―Carta aos Efésios‖, diz: 

―Os grandes triunfos dos evangelistas se devem ao fato de 

fazerem muito uso da Palavra de Deus em suas pregações. 

Os que pregam filosofia ou sutilezas da lógica moderna 

podem convencer o intelecto, mas não movem o coração‖. 
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Portanto, é a Palavra de Deus a maior 

arma de defesa e ataque que o crente 

tem à sua disposição: (Hb 4.12; 2 Pe 

1.21). A espada de dois fios corta em 

dois sentidos. De um lado ela convence 

e converte; do outro, condena (SI 

45.3,5). É uma espada que sai da boca de Cristo (Ap 1.16; 

19.15). Com a espada nas mãos dos santos (Sl 149.6), o 

mundo será convencido do Evangelho pelo poder da 

Palavra de Deus — ―a espada do Espírito‖ (2 Tm 3.16; Hb 

3.7; 1 Pe 1.11).  19 Só seremos mais que vencedores, 

quando obedecermos ao conselho de Paulo, e usarmos bem 

cada armadura. Sempre avançaremos quando usarmos de 

toda armadura de Deus.  

Avançar! O último baluarte da resistência portuguesa à 

proclamação da independência estava localizado na Bahia, 

sob o comando do General Madeira. O valente general 

português ataca de todos os lados as tropas brasileiras. Os 

portugueses recebem reforço e estão prestes a vencer. O 

comandante brasileiro, prevendo uma derrota, e querendo 

evitar uma hecatombe, chama o clarim Luiz Lopes, portu-

guês de nascimento e brasileiro de coração, e ordena: 

Toque de retirada! 
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O intrépido corneteiro coloca o clarim 

na boca, enche os pulmões e toca: 

Cavalaria, avançar! 

Em seguida outro toque: Degolar! 

Apavorados com o que ouviam, os 

portugueses recuaram desordenados e os brasileiros, quase 

vencidos, passaram a vencedores. Ganharam a batalha! 

―Amados, procurando eu escrever-vos com toda a dili-

gência acerca da salvação comum, tive por necessidade 

escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez 

foi dada aos santos‖ (Jd 3).    

William Barclay. COMENTÁRIO DO NOVO TESTAMENTO. Ef 

6.14. Genésio Santos. Oasis para o pregador. Pg. 149-151 

Comentário Bíblico: Efésios.../ Elienai Cabral3ª Ed. – Rio 

de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 

1999. pg.87-91 
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CAPÍTULO 4 
 

A MAIOR DE TODAS AS VITÓRIAS 

Assuma sua posição de vencedor. 

 

Por mais que enfatizemos a importância de ser um 

vencedor aqui neste mundo, na área profissional, 

finanaceira, e emocional, nunca é o bastante. Saiba  que 

estas vitórias, não são a maior de todas as  vitórias. A 

nossa maior vitória realizár-se-a quando entrarmos  no céu 

dos ceús. Como está escrito no livro de (Apocalipse 21;4) 

―Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá 

mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as 

primeiras coisas já passaram‖.  

Em ( 1 João 5:5) Diz: ―Quem vence o mundo, senão aquele 

que crê ser Jesus o Filho de Deus‖. 

Os vencedores de acordo com o livro do apocalipse.  

Oito vezes no livro de Apocalipse Jesus faz menção aos 

vencedores. De acordo com a Bíblia Batalha Espiritual e 

Vitótia Financeira, O vocábulo original  traduzido por  

―vencer‖  significa ―conquistar‖ ,  ―prevalecer ―, ―obter a 

vitória‖, ―subjugar‖. No dicionário, temos a seguinte 

definição para esse verbo: ―Conseguir o melhor para essa 
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situação, superar dificuldades, 

dominar, obter superioridade‖. 

O vencedor não bate em retirada. Ele 

marchar fielmente com os olhos fixos 

no seu objetivo. E o nosso grande e 

maior objetivo é o céu. O tabalho de satanás  é distrair-nos 

e manter-nos distantes de Deus. Ele envia mensagens à 

nossa mente, como: ―Você tem sido tão fiel! Por que não 

descansa um pouco? Você já  fez o bastante. Por que não 

deixa que outra pessoa assuma essa responsabilidade?‖ 

 O vencedor deve agir de maneira ofensiva e ―por satanás 

para correr‖. Só então será capaz de declarar com  ousadia: 

―Combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a 

fé‖ ( 2 Tm 4:7).  

Bíblia Batalha Espiritual e Vitória Finaceira. Morris 

Cerulo.Rio deJaneiro: 2007. Pg 1688. 

Analisemos o que a bíblia diz em apocalipse 2.7. ―Quem 

tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 

vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no 

meio do paraíso de Deus‖. 

I. ―... a comer da árvore da vida‖. 
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Analisemos o que diz o comentário do 

Livro de Severino Pedro, ―apocalipse 

versículo por versículo‖. O vencedor 

recebe a promessa de que se alimentará 

da árvore da vida. Este livro fecha com 

uma ―bem-aventurança‖ sobre os que 

têm à árvore da vida‖ (22.14). Em Apocalipse não aparece 

mais a ―árvore da ciência do bem e do mal‖ (Gn 2.17), mas 

de um modo especial a ―árvore da vida‖. O comer da 

árvore da vida expressa a participação na vida eterna. 

O simbolismo da árvore da vida aparece em todas as 

mitologias, desde a Índia, até à Escandinávia. Os rabinos 

judeus e ismaelitas chamavam de ―árvore da provação‖. ―O 

Zend Avesta‖ tem a sua própria árvore da vida, chamada 

de ―Destruidora da Morte‖. Para nós, porém, o comer da 

árvore da vida, significa o direito de ser revestido da 

imortalidade (Ap 22.19). Algumas Bíblias trazem: 

―comer‖. Mas, em outras, ―se alimente‖ (Almeida, 1969 é 

mais expressiva).  

A sabedoria divina divide os homens em duas classes: a 

dos vencedores e a dos vencidos (2Pd 2.20). Os 

vencedores comerão: ―da árvore da vida‖ no Paraíso de 

Deus. No Éden, aos vencidos foi vedado a oportunidade de 

comer dessa árvore, para que não vivessem para sempre na 
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miséria (Gn 3.22). Mas aos vencedores, 

na maior  felicidade, será concedido 

comer e viver eternamente. 

Veja está comparação de duas 

familias; a dos vencedores e a dos 

perdedores. 

Na América do Norte viveram há mais de 150 anos atrás, 

dois homens que se conheciam. Um era crente, o outro 

não. 

(a) - O crente, Jonathan Edwards, casou-se com uma moça 

crente, e no seu lar predominava a leitura da Bíblia e a 

oração. Esta família teve durante 150 anos 729 

descendentes dos quais 300 se tornaram pregadores da 

Palavra, 65 professores em escolas superiores, 13 

catedráticos, 3 deputados e um vice-presidente da nação. 

 

(b) - O não crente, Max Junkers, casou-se com uma moça 

atéia e viveram conforme o seu ideal. Durante os 150 anos 

a família teve 1.026 descendentes, dos quais 300 morreram 

prematuramente, 100 foram condenados a prisão, 190 eram 

prostitutas, 100 alcoólatras. 

Somente aqueles que são mais que vencedores; que 

venceraram, o diabo, pecado, tristeza, crise  financeira e os 

vicíos; participarão da grande festa que haverá no céu. 
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BEM-AVENTURADOS OS CHAMADOS 

ÀS BODAS DO CORDEIRO  

Apocalipse 19: 8,9.  

Vs. 8. ―E foi-lhe dado que se vestisse 

de linho fino, puro e resplandecente; 

porque o linho fino são as justiças dos santos‖. 

 

I. ―...se vestisse de linho fino‖. No versículo anterior 

nos é dito que a noiva já se aprontou; agora, no presente 

texto, seu vestido é todo bordado e branqueado no sangue 

do Cordeiro (cf. Sl 45.14 e Ap 22.14), pois ninguém pode 

entrar nesta festa com ―...vestidura estranhas‖ (Sf 1.8; Mt 

22.11). Alega-se, diz Dr. Geo Goodman que não existia o 

costume de dar vestes nupciais nos banquetes orientais, 

como bodas, aniversários, mas, alguns escritores apóiam 

que sim, e, biblicamente falando, se fazia assim, José 

apresentou mudas de roupa a seus irmãos (Gn 45.22), 

Sansão, no seu casamento, deu trinta mudas de vestidos 

aos seus companheiros (Jz 14.12), e Geazi a Naamã mudas  

de roupa para os moços que vieram da montanha de 

Efraim, alegando que tinham vindo visitar seu amo (2Rs 

5.22). Notemos que apenas um homem que entrou no 

banquete do rei sem as vestes de núpcias foi expulso sem 

misericórdia (Mt 22, 11-13). O Senhor Jesus Cristo, já nos 
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deu estas benditas vestes, e somente 

aqueles que são mais que vencedores, 

que lutam contra o mal, conservam 

suas vestes brancas para esta grande 

festa. Vs. 9. ―E disse-me: Escreve: 

Bem-aventurados aqueles que são 

chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas 

são as verdadeiras palavras de Deus‖.  
 

―...as bodas do Cordeiro‖.  Como comenta o escritor 

Severino Pedro em seu livro ―Apocalipse versículo por 

Versículo‖. Entre os judeus as bodas eram celebradas 

durante sete dias com grande alegria (Jz 14.12, 15, 17, 18). 

As bodas de Jacó duraram sete dias nos quais houve 

grande alegria (Gn 29.27, 28). Na simbologia profética das 

Escrituras Sagradas, os sete dias das bodas apontam para 

os sete anos das bodas do Cordeiro, pois em termos 

proféticos um dia equivale um ano (Nm 14.34; Ez 4.6; Jo 

4.9). O pastor Geziel Nunes Gomes, comenta na revista 

Bem-aventuranças felicidade incomum, jovens e adultos nº 

15 da editora Central Gospel: ―Isto não significa que as 

Bodas do Cordeiro durarão sete anos, pois o mundo 

espiritual é atemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo 

do mundo físico. No âmbito espiritual, o tempo é sempre 

presente. Não existe portanto, sequência de passado, 

presente e futuro‖(Ec 3:14-15).  
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Nos tempos bíblicos, as bodas também 

eram chamadas de banquete nupcial, 

começava quando o noivo chegava à 

casa da noiva, a fim de leva-la para sua 

própia casa. A noiva esperava a 

chegada dele, usando roupas e jóias 

especiais, e era acompanhada pelas donzelas e por outros 

convidados. A partir das bodas, os dois, agora uma só 

carne morreriam juntos. A condição atual da igreja é a de 

noiva do cordeiro. Ela é uma virgem, desposada com um 

príncipe, porém separada fisicamente d’Ele, o qual 

empreendeu uma longa viagem. Como Rebeca, esta noiva 

aspira encontrar-se com o noivo, seu Isaque espiritual, ―ao 

qual não o havendo visto, amais; no qual não vendo 

agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e 

glorioso‖ ( 1 Pe 1:8). O céu tem sido a grande esperança 

da igreja durante dois milênios de lutas e aflições neste 

mundo. Afinal, após haver sido arrebatada, ela poderá 

conhecer e desfrutar de tão maravilhoso lugar, que foi 

sempre o maior e principal alvo des seus grandes anseios 

aqui na terra.  

Naquele dia Cristo se unirá a Igreja para nunca mais se 

separar dela. Estaremos com ele no tribunal; nas bodas; 

na ceia; na sua manifestação (parousia), no Milênio, no 

juízo final, na Nova Terra, finalmente na eternidade!  
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Este é o ponto alto de nossa infinita 

felicidade, alegria e paz: ―sempre com 

o Senhor‖.  

Para o verdadeiro cristão, sua 

preocupação não se limita a bens 

materiais, sucesso finaceiro, mas preocupa-se 

principalmente com a verdadeira vida, a vida eterna; viver 

para sempre em um lugar onde não tem inflação, 

concorrência, violência, sequestro e roubo. As riquezas de 

lá não são como as daqui, lá não há ladrões nem roubo, e 

não há ferrugem nem corrosão. Deus realiza seus sonhos, 

mas por favor não se esqueça dos sonhos de Deus; o maior 

deles é que você um dia esteja no céu, um lugar melhor 

que este que estamos no momento, foi p’ra isso que ele 

mandou seu filho a terra. Para realizar o grande sonho de 

Deus; ter você ao lado Dele. Não deixe que seus pequenos 

sonhos atrapalhe o grande sonho de Deus . 

Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas 

promessas aos vencedores. As promessas aos vencedores 

tratam da bênção que a igreja estava buscando ou 

necessitando: 

1. A igreja de Éfeso - O vencedor se alimenta da árvore da 

vida. Isso é ter a vida eterna (2:7). A vida eterna é 

comunhão com Deus e Deus é amor. Eles haviam 

abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam 
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morar no céu, onde o ambiente é amor, 

pois é ter comunhão eterna com o Deus 

que é amor. 

2. A igreja de Esmirna - O vencedor de 

modo nenhum sofrerá o dano da 

segunda morte (2:11). Os imperadores romanos, os 

déspotas, o anticristo pode até matar os crentes, mas eles 

jamais enfrentarão a morte eterna. Glória a Deus! 

3. A igreja de Pérgamo - O vencedor receberá o maná 

escondido, uma pedrinha branca com um novo nome (2:1). 

Para uma igreja que se misturava com o mundo, o 

vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo e 

não de condenação com o mundo. 

4. A igreja de Tiatira - Para uma igreja seduzida pelo 

engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de 

receber autoridade sobre as nações e possuir não os 

encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da 

manhã (2:26-28). 

5. A igreja de Sardes - Para uma igreja que só vive de 

aparência, mas está morta, os vencedores recebem a 

promessa de que seus nomes estão no livro da vida e serão 

confessados diante do Pai no dia do juízo (3:5). 
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6. A igreja de Filadélfia - Para uma 

igreja fraca, mas fiel, o vencedor 

recebe a promessa de ser coluna do 

santuário de Deus (3:12). A coluna é 

que sustenta o santuário. Eles podem 

ser fracos diante dos homens, mas são 

poderosos e fortes diante de Deus. 

7. A igreja de Laodicéia - Para uma igreja que se 

considerava rica e auto-suficiente, mas era pobre e 

miserável, o vencedor recebe a promessa de assentar-se 

com Cristo no seu trono ( Ap .3:21).  Somos mais que 

vencedores, porque para a igreja não foram poucas as lutas, 

as tentações, as ciladas, os óbices e até os martírios. Mas 

ela venceu. Venceu as heresias de todos os tempos, venceu 

o paganismo abominável e cruel, venceu a lascívia, venceu 

a opressão papal, venceu o poder do fogo, venceu a 

escuridão da caverna, venceu o rugir do falso leão, venceu 

o ―ecumenismo‖ devorador, venceu o mundo de satanás e 

a carne, venceu pela palavra e pelo sangue. Sangue do 

Cordeiro, o Noivo Eterno, o Eterno Esposo e redentor. 

Severino Pedro. Apocalipse  versículo por versículo. 

Editora . CPAD.  Pg. 20.  Ap. 2:7 

Severino pedro. Apocalipse vessículo por vessículo. 

Editora CPAD. CLXXI. Ap 19:7-9. 
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Geziel Nunes Gomes , comenta na 

revista ,Bem-aventuranças felicidade 

incomum, Lições da palavra de Deus 

.jovens e adultos nº 15 da editora 

Central Gospel. Pg 105,107-108 

Estudos no Livro de Apocalipse Rev Hernandes Dias 

Lopes pg 22 
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C o n c l u s ã o... 

 

Agora que você já sabe que é mais que 

um vencedor. Vá a luta! Você nasceu 

p’ra vencer, corra atrás dos seus sonhos 

e objetivos.  Saiba que para realizar 

seus sonhos, você precisará ter o anseio genuíno de realizá-

lo.  O  leitor já observou um bebê brincando com a comida 

ao se alimentar? Ele não está realmente com fome. Prefere 

descer da cadeirinha e brincar com seus amiguinhos. Pare 

de perder tempo. Nunca irá realizar seu desejo se não 

estiver ―faminto‖ por ele. Quem vence nunca desiste, quem 

desiste nunca vence. 

Hoje infelizmente, existem muitas pessoas que não querem 

enfrentar  os desafios da vida. Elas preferem adiar a 

solução dos confrontos e apuros, como se as dificuldades 

pudessem ser resolvidas por si mesmas. Na verdade, os 

problemas têm a tendência de se avolumar, e com o passar 

do tempo tornam-se verdadeiras ―jericós‖ se não os 

enfrentarmos com a devida presteza. 

Jamais se  esqueça, você é mais que um vencedor, Você 

não está só nesta batalha, o Senhor peleja por você.  

Entenda o que vou lhe dizer agora: ―Deus não lhe promete 

ausência de luta, mas certeza de vitória. Deus não lhe 
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promete caminhada fácil, mas lhe 

assegura a chegada. Ele não promete 

nos livrar da cruz do dia-a-dia, mas ele 

próprio tomou sobre si a cruz. O 

castigo que nos traz a paz estava sobre 

suas feridas pelas quais fomos curados. 

Ele também sabe o que é sofrer. 

Sonhos custam caro e não se tornam realidade de um dia 

para o outro. Apesar do alto preço que um sonho possa lhe 

custar, somente aqueles que são mais que vencedores estão 

dispostos a pagar qualquer quantia para realizá-lo. 

A vida não é feita  somente de facilidades.  costumo  dizer: 

―Se sacrifício fosse fácil , o nome seria sacrifácil‖.  José  

do Egito teve um sonho quando tinha dezessete anos, o 

qual somente tornou-se realidade treze anos depois. Antes 

do sucesso e da riqueza, ele foi traído, vendido, 

escravizado, tentado, caluniado, encarcerado e esquecido 

por todos os quais amara ou ajudara ( Genesis 37-49 ). 

Davi foi ungido rei, mas somente assumiu o reinado dez 

anos mais tarde, após matar um urso, um leão, um gigante 

e ser perseguido por um monarca louco e enfurecido. Ele 

viveu escondido em cavernas, arrastou-se pelos desertos 

com um bando de desesperados, bebendo água da chuva e 

dependendo da bondade de uns poucos (1Samuel 16:2 / 
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2Samuel 2). Deus realiza seus sonhos, 

mas por favor não se esqueça dos 

sonhos de Deus; um deles é que você 

um dia esteja no céu, um lugar melhor 

que este que estamos no momento, foi 

para isso que ele mandou seu filho a 

terra. Para realizar o grande sonho de Deus; ter você ao 

lado d’Ele. Não deixe que seus pequenos sonhos atrapalhe 

o grande sonho de Deus . 

Somos mais que vencedores, e você é um desses, Amem? 

Amém! 

Obrigado pela preferência dessa leitura e que o Senhor 

Jesus Cristo te abençoe poderosamente, sempre e sempre. 

QUE A PAZ DE CRISTO JESUS ESTEJA EM SUA ALMA! 

 

Pr. Azan Bezerra. 
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A n o t a ç õ e s... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


