Caminho de Vitória
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O mundo espiritual é real e desconhecê-lo é caminhar por caminhos de morte. Por isso,
você precisa compreender que existe um plano de vitória já traçado na eternidade, por
Deus, para o fazer vencedor sobre todo o mal existente neste mundo e lhe dar uma vida
eterna, onde a morte jamais irá reinar. E que plano de vitória é esse? É o plano da cruz de
Cristo! Você deseja conhecê-lo? Acredito que sim!
Todos nós desejamos saber como ser um vencedor sobre o mal que inúmeras vezes nos
assola, mas para que você possa provar disso que lhe falo, você irá precisar colocar a sua
fé, a sua confiança, na Palavra de Deus. Se você nunca teve a curiosidade ou oportunidade
de ler a Palavra dele, convido-o neste momento a dar um pouco do seu tempo a essa
prática. Creio que valerá a pena experimentar, afinal, não estou falando de religião, estou
simplesmente lhe abordando para que você atente para a Palavra de Deus. Vamos lá?
O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5:17: “(...) os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.”
É Jesus que faz de você e de mim vencedores. É Ele que nos faz reinar em vida, e quando
lemos Romanos 8:37 o nosso coração se alegra, pois “somos mais que vencedores, por
meio daquele que nos amou.”
Saiba que só o poder de Deus poderá tirá-lo dos seus próprios planos humanos, que são
falhos, e colocá-lo nos planos eternos dele, que são planos de vitória e jamais de derrota. E
se você, neste exato momento, permitir a entrada de Jesus Cristo em sua casa e em seus
negócios, eles serão inteiramente transformados e você irá experimentar do poder do
plano de Deus unicamente para você.
Quer experimentar? Quer saber como isso será possível? Então, continue lendo estas
páginas até ao final e você irá descobrir o quanto é simples ser mais do que vencedor em
todas as áreas de sua vida.
Vamos imaginar que neste momento eu esteja lhe entregando uma porção de materiais de
construção. O que você pensaria em fazer, de imediato? Construir uma casa? Acho que
sim, pois eu estaria lhe dando materiais adequados para fazê-lo, concorda? Mas Deus,
sem material algum, construiu este mundo, com toda a sua beleza, somente com o poder
da sua Palavra. Ele falou e tudo se fez! Deus chamou a existência, pela força criadora da
sua Palavra, tudo o que você vê.
Em Marcos 9:23 Jesus disse: “Tudo é possível ao que crê.”

Ele falava sobre o poder que existe na vida de todo aquele que crê na Palavra de Deus, pois
esta pessoa é capaz de transformar desertos em águas cristalinas, quando coloca a sua fé
na Palavra dele. E colocar a fé na Palavra dele é se comportar diante da dificuldade
surgida, exatamente como Ele te orientar em sua Palavra. Vemos um exemplo bem prático
disto em Romanos 12:14-21 onde Ele nos diz: “abençoai os que vos perseguem, abençoai
e não amaldiçoeis (...) Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem
perante todos os homens; se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os
homens (...) se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber (...)
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.”
Simples instrução, não? Fazer dessa maneira é optar por colocar a sua fé em ação, de
acordo com os conselhos dele. Faça neste momento a escolha de deixar Jesus Cristo o
conduzir para um lugar de descanso, que é a Palavra de Deus. Assim, você nunca mais será
a mesma pessoa e estará seguindo adiante, de vitória em vitória, pois a fé que é alimentada
pela Palavra de Deus jamais conhecerá derrotas.
Para experimentarmos este descanso, onde a vitória habita, e permanecer-mos nesse
lugar, precisamos entender quem é Jesus e o que Ele veio fazer por nós neste mundo. E
conhecê-lo e optar em permanecer nele, para poder viver nesta vitória já liberada a todos
nós, será a sua escolha. Pois todo aquele que decide dar crédito à Palavra de Deus (que é
Jesus, o Verbo que se fez carne) e permanecer nessa Palavra, obedecendo aos conselhos
dele, irá provar mudanças permanentes em seu coração, e essas mudanças farão toda a
diferença ao seu redor e por onde você passar, pode acreditar.
Um dia, um homem chamado Jesus Cristo foi enviado do Céu para estabelecer o plano
perfeito de Deus em todo aquele que o receber, pois Deus busca fazer morada em nós, para
nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, no
qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso, Jesus diz em Apocalipse 3:20:
“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.”
Ele veio do Céu para fazer de cada um de nós, santuário de Deus, filhos do Deus Altíssimo,
para nos constituir reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai.
E Jesus veio e cumpriu todo o plano de Deus e clamou morrendo em uma cruz: “Deus
meu, Deus meu, por que me desamparaste?” (Mateus 27:46).
Naquele momento, Ele se sentiu afastado de Deus e esse brado significa que a luz da
presença do Pai fora dele retirada, porque durante aquelas terríveis horas, na cruz, Jesus
se fizera pecado. A Bíblia diz: “Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós;
para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” (2 Coríntios 5:21).
Naquele instante, Jesus estava assumindo o pecado do mundo, o pecado de toda a
humanidade em todos os tempos, incluindo os teus pecados e os meus pecados também,
para que diante de Deus fôssemos feitos puros, sem pecado. Em Isaías 53:6 está escrito: “o
Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos”.
O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:24: “carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o
madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a
justiça; por suas chagas, fostes sarados”.

Com o seu sangue derramado na cruz, Jesus tirou o pecador do reino das trevas e o
transportou para o seu reino de Luz.
Devemos nos lembrar de que quando nascemos neste mundo, estávamos sem Cristo, não
tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, nós, que antes
estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, como está escrito em Efésios
2: 12-13.
Todos nós nascemos em pecado e o pecado traz em si a separação de Deus.
Saiba que o afastamento da presença de Deus em nossas vidas nos faz caminhar por
caminhos que aos nossos olhos parecem bons caminhos, mas que ao final darão em
morte.
A cruz de Cristo não é somente o instrumento de Deus para a expiação do pecado, ela é
mais do que isso, ela é o caminho de volta para Deus. Ela representa o amor incondicional
do Criador por nós, o amor divino que nos dá toda a condição para sermos família dele,
por nossa escolha. Fantástico!
Era imprescindível o derramamento do sangue de Cristo em sua morte como prenunciado
nos sacrifícios do Antigo Testamento, pois “sem derramamento de sangue, não há
remissão” (Hebreus 9:22); “é o sangue que fará expiação em virtude da vida” (Levítico
17:11).
Crer em Cristo significa admitir que a morte que Ele suportou em nosso lugar era
exatamente o que merecíamos. Quando Cristo morreu, portanto, nós morremos nele: “(...)
julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos morreram. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles
morreu e ressuscitou” (2 Coríntios 5:14-15).
Saiba que possuímos uma vontade e ainda temos escolhas a fazer, como Cristo um dia
escolheu obedecer ao Pai, por amor. Será que tudo isto foi realizado para você viver
derrotado? Creio que não!
E quando aceitamos o que Ele fez por nós na cruz, Deus considera expiada a nossa culpa e
nos perdoa e nos salva. O Calvário foi em nosso benefício, por isso, a morte de Jesus não
deve ser encarada como um acontecimento histórico, lembrado uma vez por ano, mas pelo
contrário, a sua morte deverá ser lembrada todos os dias, pois naquele momento na cruz,
Ele abria as portas do Céu para todos nós, para toda a humanidade, convidando-nos a
aceitar o sacrifício dele em nosso lugar, dando-nos toda a condição para sermos santos
diante de Deus, como Ele é santo. Hoje você pode escolher ser família de Deus e entrar
pelas portas do Céu, se você assim o desejar.
E tudo isso foi feito para sermos mais que vencedores sobre todas as circunstâncias, que
durante o nosso caminhar cristão neste mundo se apresentarem diante de nós. Mas como
devo fazer para viver tudo isto em minha vida? Para viver de vitória em vitória? Você terá
que crer que a Palavra de Deus é a Verdade para a sua vida e não andar por aquilo que você
está vendo, não considerar a situação que você está enfrentando como se ela fosse
permanente, irrevogável! A Palavra de Deus não tem nada a ver com as nossas
circunstâncias. Quando Deus nos dá a sua Palavra sobre qualquer assunto, não importa
se vemos alguma diferença naquela circunstância ou não, pois a verdade sobre a situação

que estamos enfrentando será sempre o que Deus diz!
Portanto, com a audácia da fé, lance-se na Palavra maravilhosa de Deus, para que o poder
dele seja manifesto em sua vida. Deus abriu as portas do Céu para nós, e Ele deseja que
estejamos prontos para entrar e receber suas promessas, em Nome de Jesus Cristo.
Então, você saberá que é capaz de derrotar todas as investidas do adversário, porque
“maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.” (1 João 4:4)
Deus quer que você saiba que nele todas as suas fraquezas, medos, insegurança, tudo que
fazia de você um fracasso ficará para trás, se você decidir andar com Ele, se você escolher
andar por fé naquilo que Cristo conquistou na cruz para todo aquele que crê, pois a fé tem
o poder de torná-lo aquela pessoa que Deus deseja que você seja.
Faça a escolha de dar um passo para dentro do plano de Deus e creia na mensagem de
vitória que ecoa da cruz de Cristo. Não resista a ela, pelo contrário, entenda que a
mensagem da cruz o levará a um lugar de triunfo e não a um lugar de pobreza, mas de
riqueza.
Uma vez eu li a seguinte frase: “A fé é o caminho para os tesouros espirituais de Deus.”
Nunca mais a esqueci.
E pela fé vejo que um caminho nos foi aberto através do Calvário e esse caminho nos leva a
andar em vitória plena frente a qualquer situação pela qual possamos passar.
O evangelista Smith Wigglesworth disse em certa ocasião, quando fora abordado sobre o
poder de estarmos firmados na Palavra de Deus: “Nunca devemos descansar sobre algo
humano. A nossa confiança está em Deus e Deus nos traz a vitória, pois Ele nunca falha.”
Deus tem algo melhor para você. Descubra o que Deus diz a respeito do problema que você
está enfrentando. Não fique preso a sentimentos que trazem amarguras e decepções a sua
alma. Esqueça o que passou, pratique o perdão em sua caminhada por esta Terra, olhe
para cruz. Atente para o que a Palavra do Deus está te instruindo, olhe para Cristo e viva!
Abra mão dos seus próprios pensamentos e assuma os pensa-mentos de Deus, aceite a
Palavra dele. Se você edificar sua vida sobre outra coisa que não seja a Palavra de Deus,
como sentimentalismo, fantasias, emoções, tudo sairá errado, mas se você se firmar no
que Deus diz em sua Palavra, ela será suficiente para levá-lo à vitória, pois ela tem poder
para mudar um quadro desfavorável para favorável. A Palavra de Deus muda a sua mente,
transforma o seu caráter.
Então faça a escolha de abrir o seu coração na presença de Deus e ouça as palavras de
Jesus que o Espírito Santo irá lhe mostrar, se você se aquietar diante dele. Aprenda a ler a
Bíblia, meditando no que você está lendo. Digo para você que a fé é algo prático e dinâmico,
e não uma vaga idéia de esperança.
Você pode escolher se firmar na fé, fundamentada na Palavra. Olhe o exemplo de uma fé
firmada no que Jesus diz, que está em Lucas 5:4-9, onde Pedro havia passado a noite toda
pescando e nada apanhou, e quando Jesus lhe diz para lançar novamente a rede ao mar,
Pedro diz: “Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua
palavra lançarei as redes.” E lançaram a rede e fazendo isto, apanharam grande
quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olhe o poder da Palavra mudando uma

situação desfavorável para favorável, pela obediência em fazermos segundo o que ela nos
orienta.
Tudo o que precisamos é ter fome de Deus, para não deixarmos o plano divino passar por
nós. Devemos trazer em nossos corações um clamor por Deus, um desejo que não poderá
ser satisfeito com nada, exceto com Ele. Deus quer dar-nos a visão do que está à nossa
frente, de algo mais elevado do que já tenhamos atingido. Ele quer que tenhamos sempre a
visão da vitória da cruz, quando somos pressionados pelas circunstâncias, pois lá na cruz
vemos como Ele nos salvou com o seu amor. Precisamos conhecer a soberania da sua
graça e a manifestação do seu poder: a presença do Espírito Santo habitando em nós!
Agora eu lhe pergunto: Onde você está? Você está em Cristo? Precisamos sair do lugar da
incredulidade para habitarmos onde a fé opera: na Palavra de Deus!
No evangelho de Lucas 8:40-56 lemos a respeito da filha única de Jairo, que tinha por
volta de uns doze anos de idade.
Jairo era chefe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que salvasse a
sua filha que estava à morte. E quando ele ainda falava com Jesus, veio uma pessoa da
casa do chefe da sinagoga dizendo que a menina já estava morta e que ele não incomodasse
mais ao Mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: “Não temas, crê somente, e ela será
salva.”
Jairo fez naquele momento a escolha de olhar para o que Jesus lhe dizia e não para a
situação de morte que estavam lhe apresentando. Quando chegaram à casa de Jairo,
todos choravam e pranteavam e Jesus tornou a dizer: “Não choreis; ela não está morta,
mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas, Jesus pegando
a menina pela mão, clamou: Menina, levanta-te!” E imediatamente ela se levantou e seus
pais ficaram maravilhados.
Neste momento, apresente a Jesus o que, aparentemente, está morto ou perdido aos seus
olhos naturais e faça como Jairo: Não tenha medo, creia somente! Pois Jesus tem poder
para transformar toda esta situação que você está apresentando a Ele, em uma grande
bênção para você. Experimente! Creia somente!
Faça como Jairo e não deixe a incredulidade lhe roubar a verdade de que Jesus tomou as
nossas enfermidades sobre si, curou todas as nossas doenças, salvou–nos e tem todo o
poder para fazer milagres acontecerem, porque Ele é bom e nos ama com amor sem igual.
Em Deus não existem derrotas, pois não há impossíveis para Ele.
Neste instante, convido você a entregar a sua vida a Jesus. Dê a Cristo hoje o seu coração e
comece a andar em novidade de vida.
Jesus está esperando por você e numa simples oração, como esta, diga a Ele: “Querido
Jesus, entre em meu coração, em minha vida, perdoe os meus pecados e me faça membro
de sua família, pois eu quero a sua vida abundante reinando em mim. Amém.”
Há um hino de número 291 da Harpa Cristã que diz assim: “Rude cruz se erigiu, dela o dia
fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus, deu
a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou

proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar”.
Que neste momento o seu coração se encha de esperança pela mensagem vitoriosa da cruz
de Cristo e que o seu coração se incline ao Todo Poderoso, reconhecendo que somente dele
vem a sua vitória permanente, sobre qualquer situação. Ouça o conselho que Jesus deu a
Jairo: “Não temas, crê somente.”
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