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Como ser Mais que Vencedor
Todos os Dias

“Mas  em  todas  estas  coisas  somos  mais  que
vencedores, por aquele que nos amou.” Romanos 8:37

INTRODUÇÃO

A  característica  principal,  que  permite  o
reconhecimento de um verdadeiro seguidor de Jesus,
é a sua confiança total e absoluta em Cristo e em seu
amor, com a consequente entrega de tudo o que se é
e  se  tem  a  Ele,  em  amor,  sabendo  que  foi  amado
primeiro.

Não há como falar em como ser mais do que vencedor
sem  falar  da  fé.  Todavia,  não  esta  “pseudofé”
egocentrista  e  adaptável  que  vemos  ser  pregada  e
ensinada no cristianismo por aí, infelizmente, em sua
maioria; mas a fé verdadeira, revelada pela Escritura e
que sela todos os que a tem, capacitando-os a dizer
com sinceridade de coração o que o apóstolo disse:
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“Cristo me amou e entregou a si mesmo por mim”.

E esta fé verdadeira opera pelo amor, que ocorre em
via  de  mão  dupla,  ou  seja:  os  que  foram  amados
primeiro por Ele, recebem a fé e por isso o amam de
todo  o  coração,  com  devoção  e  gratidão.  Por  isso
vemos a Escritura nos dizer que “Nós amamos a Ele,
porque Ele nos amou primeiro”. 

E ainda falando de amor, é muito importante lembrar
que  não  há  como  falar,  pensar  ou  viver  nenhum
aspecto da revelação de Deus aos homens sem amor,
pois a revelação de Deus aos homens é Jesus; Jesus é
Deus  e,  como  a  Escritura  nos  diz:  “Deus  é  amor”.
Portanto,  o  primeiro  passo  para  ser  mais  do  que
vencedor todos os dias é viver no amor e pelo amor de
Deus, como ele o é.

Os filhos de Deus, que o servem em Jesus, obedecem
a uma única lei, a lei do amor. “O amor de Cristo nos
constrange”. Eles acreditam no amor de Jesus e, por
vivê-lo  intensamente,  se  tornam  como  um  espelho
que reflete  este amor para a todas as  direções,  em
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todos os contatos humanos que tem, todos os dias. A
alegria resultado deste amor de Deus sobre eles, com
a presença viva do Espírito Santo em seus corações, é
imensurável e indescritível.

Então,  convido você  a  vir  comigo  nesta  maravilhosa
jornada,  mergulhando no conhecimento e sabedoria
de  Deus,  para  aprender  a  viver  como  mais  que
vencedor  todos  os  dias,  contudo,  sempre  olhando
tudo por meio da fé, que opera pelo amor, sem o qual
nada seria possível.
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CAPÍTULO 1 – A Fé que Opera Pelo Amor

Se olharmos para toda a história da igreja, podemos
perceber que a fé que opera pelo amor está presente
sempre que cristãos viveram como Cristo nos ensinou,
influenciando  o  mundo e,  ao  mesmo tempo,  sendo
coparticipantes  para  que  nós,  hoje,  ouvíssemos  o
Evangelho. E, como eu disse, o amor é o principal fator
a  ser  observado  aqui.  Ao  passear  brevemente  pela
história  dos  antigos  cristãos,  vemos  claramente
pessoas  que  conheciam  profundamente  o  amor  de
Cristo,  e,  consequentemente,  vivam  suas  vidas
totalmente em função desse amor.

Estes nossos  irmãos não falavam do amor de Cristo
como se fosse uma tradição religiosa a ser respeitada
ou tratada como reverência e respeito.  Os discursos
não eram vazios e hipócritas, como vemos hoje. Pelo
contrário,  era  um  discurso  cheio  de  profundo
significado,  pois  eles  conheciam  a  realidade  desse
amor e confiavam totalmente nele. Eles tinha certeza
de que esse amor os conduzia e os sustentava todos
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os dias, em toda e qualquer situação, sendo a rocha
sobre a qual construíram suas casas, contra a qual as
ondas e os ventos poderiam lançar ataques a vontade,
pois mesmo assim estariam completamente seguros.
Jesus é essa rocha, Jesus é Deus e Deus é Amor.

O amor que tinham por Jesus não era algo escondido
no seu interior, para ser mostrado apenas em cultos
ou reuniões particulares com outros cristãos. Todavia,
era  sim,  uma verdadeira  chama acesa  em  todos  os
aspectos  de  sua  existência,  chama  tão  grande  e
intensa que era perfeitamente visível em tudo o que
faziam em seu dia a dia, até mesmo nas coisas mais
cotidianas. Esta chama vinha das profundezas de seus
corações, de dentro pra fora, com origem no Espírito
Santo  que  neles  habitava,  então,  dali  saíam  para
colocar fogo em todo o exterior, brilhando bem forte
para todos quantos quisessem ver.

A paixão dessas pessoas pela glória de Deus era visível
e infinitamente maior do que seus próprios sonhos e
desejos, muito diferente do que vemos hoje, diga-se
de passagem. Dependiam completamente do amor de
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Cristo quando se atreviam a fazer qualquer coisa que
fosse a vontade de Deus, ainda que os colocasse em
perigo ou contrariasse seus desejos pessoais. Amavam
tanto a Cristo que faziam sempre muito mais do que
pudesse se pensar ser possível para que fizessem no
serviço de Deus. Confiavam tanto no amor de Cristo
que não temiam nenhum de seus muito inimigos, se
recusando a  fugir  deles,  mesmo diante  das  maiores
ameaças de dor, sofrimento ou morte.

A intensidade dos cristãos do primeiro século era tão
grande que eles se entregavam para a morte,  como
sacrifício  vivo  para  Cristo,  com  muita  alegria  e
satisfação. E não era difícil encontrar quem os quisesse
mortos,  já  que continuamente pregavam e viviam o
verdadeiro  Evangelho,  testemunhando  contra  os
costumes malignos e pecaminosos da sociedade. Nem
que quisessem podiam se conformar com o mundo,
pois a conversão verdadeira, seguida de uma caminhar
com  Deus,  transformou  suas  mentes  e  corações
completamente, deixando-os dia a dia mais parecidos
com Jesus.
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Diferente de nossos dias, a conversão daqueles irmãos
resultava em um testemunho constante e ininterrupto
do Evangelho, não porque os padrões de uma religião
estabelecia o comportamento “aceitável” e “correto”,
mas porque suas almas tinham sido profundamente
tocadas e transformadas pelo amor de Cristo e pelo
amor  a  Cristo.  Desta  maneira,  os  primeiros  cristãos
viviam como mais que vencedores todos os dias, que é
o que pretendo mostrar a você neste livro. 

Com  a  ajuda  de  Deus,  pretendo  te  mostrar  que  a
vitória cristã não é sinônimo de operações de Deus em
nosso  favor,  para  nos  dar  o  que  queremos  ou  que
achamos que é melhor pra nós. Isso não é e nunca foi
o contexto de Romanos 8:37.

Até mesmo enquanto trabalhavam, os cristãos davam
o seu testemunho de Evangelho, as vezes, sem dizer
nada, mas vivendo conforme Cristo e não conforme o
mundo.  Eles  se  reuniam  constantemente  nas  casas,
pois  não  havia  nenhuma  religião  organizada,  muito
menos templos onde pudessem se reunir; aliás, muita
gente acha que a igreja é o templo e não tem a menor
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ideia de que eles só apareceram a partir do terceiro
século, quando constantino estabeleceu o cristianismo
como religião oficial do império. Antes disso, tudo o
que  os  perseguidores  queriam  era  que  os  cristãos
tivessem um lugar fixo de reunião com hora marcada.
Provavelmente,  esperariam  todos  entrarem  e
colocariam  fogo  no  lugar.  Por  isso,  tudo  o  que  não
precisavam era de um lugar fixo para se reunirem com
hora marcada. É interessante lembrar disso no tempo
em que os prédios tomaram tanta importância a ponto
das  pessoas  acharem  que  eles  são  a  igreja,  em
detrimento  da  verdadeira  igreja,  a  saber,  filhos  de
Deus  em  Cristo,  que  carregam  o  Espírito  Santo  em
seus  corações.  Esta  sempre  foi  e  continua  sendo  a
verdadeira  igreja.  Portanto,  qualquer  posição  do
templo que não for de ferramenta facilitadora para o
serviço  de  Deus,  está  perigosamente  perto  de  um
grave erro.
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CAPÍTULO 2 – O Evangelho que Confronta
o Mundo

Mesmo  que  você  ache  que  o  assunto  que  tenho
abordado  está  distante  do  título  do  livro,  tenha
certeza de que tudo o que falei  e ainda vou falar é
crucial  para  entender  o  texto  de  Romanos  em  sua
plenitude, alcançando uma vida que nunca conhecerá
uma derrota sequer, nunca!

Como  já  vimos  que  o  amor  de  Cristo  na  vida  dos
primeiros cristãos era algo tão real quanto as batidas
de  seus  corações,  seu  testemunho  acabava  por  ser
completo,  extremamente  corajoso  e  sem  reservas.
Não era resultado de qualquer tipo de pressão, seja
religiosa  ou  social.  E  o  resultado  disso  era  um
profundo  incômodo  do  mundo  com  aqueles  que
pregavam  um  Evangelho  que  acabava  confrontando
suas práticas injustas e pecaminosas, causando, assim,
um  terrível  e  crescente  ódio,  que  resultou  em
perseguições  implacáveis  e  cruéis.  No  entanto,
inexplicavelmente  para  os  perseguidores,  os
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perseguidos  não  se  comportavam  como  derrotados;
pelo  contrário,  se  comportavam  como  vencedores
confiantes em Cristo pela fé, mesmo diante das piores
torturas e da morte.

O  que  vemos  hoje  são  muitos  cristãos  que  não  se
importam nem um pouco em dar testemunho através
de suas vidas e, muito menos, em pregar o verdadeiro
Evangelho a tempo e fora de tempo, como nos ensina
a Escritura. 

Contudo,  o  que  víamos  naqueles  cristãos  da  igreja
primitiva era um fogo ardendo sem limites pela causa
de  Cristo.  Nada  podia  deter  essas  brasas.  Nem
naufrágios,  nem perigos de ladrões,  nem perigos de
rios, nem perigos provocados por falsos irmãos, nem
espada; nada podia deter o ímpeto dos que levavam a
bandeira do Evangelho aos confins da terra. Ele criam
e por isso falavam. Não criam em algo de que ouviram
falar, mas criam por meio da fé que opera pelo amor,
como falamos no início do livro, e por ter a realidade
do amor de Cristo em suas vidas, falavam.
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Este era o contexto que Paulo vivia quando escreveu
sua carta aos Romanos, portanto, você precisa levá-lo
em consideração para aprender com o texto e, enfim,
saber como ser mais que vencedor todos os dias.
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CAPÍTULO 3 – O “evangelho” da Moda

Agora vamos falar mais especificamente sobre o texto
de Romanos. Lembrando que o contexto é de pessoas
que  foram  amadas  por  Jesus  e  por  isso  o  amam,
crendo e confiando suas vidas totalmente a Ele; o que
as levou a viver a realidade do amor de Cristo em suas
vidas,  testemunhando  e  pregando  o  Evangelho  em
todo  o  tempo,  sem  nenhum  medo  ou  receio  da
resistência que o mundo oferecia.

Desta forma, era impossível que eles não provocassem
problemas e perseguições sobre si  mesmos, todavia,
não  temiam e  nem  se  preocupavam  se  isso  ia  lhes
causar  dificuldades,  sofrimento  ou  morte.  Também
não amavam mais a sua própria vida do que a Cristo e
sua  obra,  ao  passo  que  não  se  ressentiam  de  abrir
mão de todos os seus sonhos e planos, com alegria,
pela causa do Evangelho.

Mas hoje, infelizmente, a maioria de nós, cristãos, não
ama a Cristo como se deve. E o resultado disso é uma
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geração de cristãos fraca, superficial e extremamente
distante  do  verdadeiro  Evangelho,  em  sua  maioria.
Não  procuramos  mais  a  paz  que  excede  todo  o
entendimento, que só Jesus pode dar, mesmo no meio
dos  maiores  sofrimentos  e  dificuldades.  Mas
procuramos sim, no que se refere aos nossos sonhos e
desejos, uma paz que se expressa por ter tudo aquilo
que desejamos ter, sem problemas e obstáculos pelo
caminho, e no que se refere ao Evangelho (se é que
podemos fazer essa dissociação), procuramos ter paz
com o mundo para que o mundo nos deixe em paz. E
não  estou  falando,  é  claro,  que  temos  de  procurar
problemas com as pessoas, pelo contrário, a Escritura
nos  ensina a,  quando depender  de nós,  termos paz
com todos. Falo, entretanto, de deixarmos de fazer a
vontade de Deus, pregando o Evangelho, para manter
a paz com o mundo. São duas coisas muito diferentes
e  o  fato  de  procurarmos  este  tipo  de  paz,  em  que
temos  tudo  o  que  queremos  com  o  mínimo  de
problemas  possível,  faz  com  que  entendamos  a
questão da vitória cristã de maneira distorcida. Vamos
continuar e vejamos se isso não é verdade, não a luz
do  que  os  pastores,  apóstolos,  profetas  e  demais
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ministros  “super  ungidos”  ensinam,  mas  a  luz  da
Escritura,  que  nos  revela  a  Palavra  de  Deus,  que  é
Jesus.

Para  que  nos  coloquemos  no  lugar  de  Paulo,  que
escreveu o texto, e no lugar dos cristãos para quem foi
endereçada a carta, precisamos entender e aprender o
que realmente estava sendo dito, com que finalidade
e, principalmente, no que consiste a vitória tratada de
forma tão apaixonante pelo apóstolo Paulo. 

Mas  como  fazer  isso  se  sequer  temos  coragem  de
declarar  com clareza  a  Verdade  do  Evangelho  como
deveríamos? Se é que a conhecemos, pois as igrejas
estão cheias de pessoas que não tem a mínima ideia
do que é o Evangelho, conhecem o cristianismo e suas
vertentes, principalmente aquela na qual congregam,
mas  uma  simples  pergunta  sobre  o  que  é  salvação
demonstra  que  não  sabem  o  básico  sobre  as  boas
novas de Jesus.

Você  sabe  porque  ser  “evangélico”  virou  até  uma
moda por aí? Sabe porque o mundo nos aceita tanto?
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Porque nos comportamos conforme o padrão dele! E
vivendo  assim  não  temos  nem  dez  por  cento  da
resistência  que  Paulo  e  os  romanos  tinham,
exatamente porque não somos nem dez por cento do
que  eles  foram.  Pois,  se  fôssemos  como  eles,
enfrentaríamos  a  mesma  resistência,  ainda  que  de
outra  forma,  por  conta  da  contextualização  social,
cultural e temporária. 

É claro que sei que há um remanescente que não se
dobrou  a  isso.  São  poucos,  é  verdade,  mas  tenho
certeza de que existem e tem sido capacitados pelo
Espírito  Santo,  em Graça,  por  meio  de  Jesus  Cristo,
para  crer  por  meio  da  fé  que  opera  pelo  amor  e,
consequentemente,  viver  a  realidade  da  vida  com
Cristo,  testemunhando  e  pregando  o  Evangelho
verdadeiro continuamente, todos os dias. Tais pessoas,
mesmo  em  um  contexto  de  cristianismo  frio  e
religioso, proclamam Jesus e a soberania de Deus com
coragem e com poder. E por isso, enfrentam o mesmo
tipo  de  resistência,  sofrimentos  e  perseguições  dos
primeiros cristãos, mesmo que de maneira diferente,
por  conta  da  contextualização  atual.  Falando
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objetivamente acerca do título do livro, eu te digo: se
você for uma destas pessoas, que na atualidade vivem
e  pregam  o  verdadeiro  Evangelho,  também  poderá
usar o texto bíblico,  a saber: “Em todas estas coisas
somos  mais  que  vencedores  por  meio  daquele  que
nos amou”. No entanto, logicamente, todos os outros,
não podem usar este texto, nem no contexto real e,
muito menos, no contexto atual que relaciona a vitória
a coisas que Deus deve fazer para atender o que nós
queremos, da forma que nós queremos, com o menor
grau de dificuldade possível.
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CAPÍTULO 4 – Tribulação

Imagino que você já tenha ouvido falar do Coliseu, o
mais famoso e impressionante anfiteatro do império
romano. Sua história é muito conhecida e suas ruínas
até hoje são visitadas como ponto turístico na Itália.
Não é preciso muito esforço pra você imaginar comigo
aquela arena lotada com cerca de 80 mil pessoas, em
cujo  centro  está  um  cristão.  As  grandes  portas  das
jaulas  são  abertas  e  feras  selvagens  de  todo  tipo,
extremamente  famintas  por  não  comerem por  dias,
saem diretamente em direção ao homem que está lá
pelo crime de crer em Cristo.

Esta é uma cena que se repetiu muitas e muitas vezes,
por muito tempo; não só no coliseu, mas em muitos
outros  anfiteatros  do  império,  nos  quais  homens,
mulheres,  crianças  e  idosos  foram  vítimas  das  mais
inomináveis crueldades da história do planeta, apenas
por serem cristãos. Este era o contexto no qual viviam
os romanos, para os quais foi endereçada a carta de
Paulo, que contém nosso texto principal.
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E ainda que de uma forma diferente, a situação dos
verdadeiros  cristãos  da atualidade continua  sendo a
mesma.  Ampliando  a  visão,  o  mundo  inteiro  é  o
anfiteatro;  anjos,  demônios  e  pessoas  são
espectadores;  e  as  feras  são  enviadas  sobre  os
cristãos,  que  precisam  demonstrar  seu  testemunho,
participando dos sofrimentos de Cristo com alegria e
não amando mais suas próprias vidas até a morte.

Com  isso  em  mente,  vamos  mergulhar
detalhadamente no texto de Paulo,  no qual  ele  nos
mostra um pequeno resumo dos males contra os quais
temos que lutar. O primeiro desses males citados é a
tribulação, veja no verso 35:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez, ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

Em  latim,  tribulação  significa,  literalmente,  “moer”.
Dessa  forma,  está  claro  que  os  cristãos,
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constantemente,  serão  lançados  para  o  moedor  da
tribulação.  E  aqui  começamos  a  entender  bem  o
significado de ser mais que vencedor. É inquestionável
que a mensagem é: “Sei que vocês poderão passar por
muitas  dificuldades,  uma  delas  é  a  tribulação,  mas
mesmo nela vocês são mais  do que vencedores por
meio  de  Jesus,  que  os  amou”.  Isso  significa  que
sabemos  que  não  temos  o  que  temer,  pois  o  que
temos  de  mais  precioso,  a  saber,  a  Graça  de  Deus,
nunca  poderá  ser  tirada  de  nós.  Ainda  que  o
sofrimento dure toda uma vida e culmine na morte
física,  “...a vida eterna é esta: Que te conheçam, a ti
só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste” (João 17:3). E não há vitória maior do
que esta. É certo que Deus é poderoso para nos livrar
da  tribulação,  assim  como  livrou  diversos  cristãos
milagrosamente da boca das feras, mas o que o texto
nos mostra é que isso não importa. Se Ele nos livrar ou
não, o maior tesouro já temos, e isso nos garante a
vitória. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa
fé. A mesma fé de que falamos no início deste livro,
que opera pelo amor.
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Ainda falando de tribulação, é importante citar que no
original  grego a palavra tem um sentido de pressão
que vem de fora. É muito usada para falar de pessoas
que estão carregando um peso muito grande sobre os
ombros. E isso, sem nenhuma dúvida, cai como uma
luva  no  caso  de  cristãos  que  estão  extremamente
pressionados  por  coisas  externas,  como  doenças,
perseguições, ameaças e muitas outras coisas. Mas os
verdeiros filhos de Deus não se abatem com nenhuma
dessas  circunstâncias,  pois  confiam  plenamente  em
Deus, amando a Jesus mais do que suas próprias vidas
e desejos.

Portanto,  todos os  cristãos devem esperar  enfrentar
tribulação  enquanto  estiverem  na  terra.  Contudo,
precisam confiar que o Senhor não os abandonará e
que, com certeza, serão mais do que vencedores nas
tribulações.
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CAPÍTULO 5 – Angústia

O segundo mal citado por Paulo no texto é a angústia.
Vejamos:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez, ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

Conforme  o  original  grego,  podemos  entender
angústia  como  algo  muito  mais  relacionado  a  uma
aflição  na  mente  e  não  relacionado  a  situações
externas.  É  óbvio  que  todos  os  cristãos  também
sofrem por causa de coisas externas, mas é conhecido
que as aflições internas são causadoras de muito mais
problemas.  A  angústia  é  como  se  um  cerco  fosse
sendo  criado  na  mente  e  no  coração  da  pessoa,
diminuindo  cada  vez  mais  sua  zona  de  conforto
interna, até que ela sinta que não pode mais se mover,
que não consegue mais  ter  pra onde fugir  daqueles
pensamentos ou sentimentos. Isso é realmente muito
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mais  terrível  do  que  qualquer  sofrimento  físico.
Quando alguém tem a mente em um estado de aflição
e  pressão  quase  insuportável,  tenta  de  todas  as
maneiras encontrar um meio de se acalmar e controlar
seus sentidos; mas a pressão das trevas, os enganos da
mente, a tribulação da vida e desânimo de mente e
alma,  acabam  por  jogar  a  pessoa  de  um  lado  para
outro, como se ela estivesse em um acidente de carro
em seu interior, ficando sem ter onde se segurar e sem
cinto de segurança. 

Contudo,  os  verdadeiros  cristãos  não  ficam  presos
nisso,  pelo  contrário,  saem  dessa  situação
naturalmente,  sem  maiores  problemas.  Segundo
Paulo,  os  que  confiam  em  Cristo  são  mais  que
vencedores também sobre qualquer aflição mental ou
de  alma.  Eles  podem  sempre  levar  as  angústias  ao
Senhor, que aquietará seus corações assim como Jesus
acalmou o vento e as ondas. Desta forma, a tribulação
(circunstâncias  externas)  e  a  angústia  (circunstâncias
internas) são vencidas pelos cristãos, que passam por
elas como mais do que vencedores por causa daquele
que os amou, Jesus Cristo, nosso Senhor.
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CAPÍTULO 6 – Perseguição

O  terceiro  obstáculo  citado  por  Paulo,  pelo  qual  os
cristãos  passam  e  no  qual  são  mais  do  que
vencedores, é a perseguição. Vemos ver:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez, ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

De  alguma  forma,  todos  os  cristãos,  sem  exceção,
passam por perseguições. Muitas vezes, por conta de
pequenos problemas que as pessoas criam conosco,
por  não  seguirmos  as  regras  do  mundo  maligno,  já
ficamos  muito  chateados  e  até  retrocedemos  em
nossa  caminhada  de  obediência  a  Cristo.  Se
lembrarmos  apenas  de  algumas  das  calúnias  e
mentiras  que  foram  proferidas  contra  os  primeiros
cristãos, ficaremos mudos e cabisbaixos de vergonha.
Não  existe  nenhum  crime  ou  acusação  terrível  que
não  tenham  sido  inventados  contra  os  que  foram
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verdadeiramente alcançados pela Graça de Deus.

Diante disso, o que seriam as perseguições pelas quais
temos passado hoje? Se é que temos passado por elas.
É claro que existem regiões do mundo onde os atos de
perseguição  são  muito  mais  violentos  e  malignos,
contudo, não há um só lugar no mundo onde não haja
perseguições, de algum tipo, contra aqueles que são
verdadeiramente  cristãos.  E  a  razão  pela  qual  não
vemos isso acontecer hoje, especificamente no Brasil,
é  a  triste  constatação de que a  maioria  dos  que se
dizem  cristãos,  estão  apenas  sustentados  pelo
cristianismo e não por Jesus Cristo. A imensa maioria
da “igreja” de hoje está em uma luta acirrada para ser
aceita  pelo  mundo,  ao  mesmo  tempo  que  recusa
firmemente a possibilidade de sofrer perseguições por
causa  de  Cristo.  Que  precioso  tesouro  estamos
jogando  fora.  Sim,  como  são  felizes  os  que  são
considerados dignos de sofrer por causa do Nome de
Jesus!

Voltando  a  história  da  igreja,  a  perseguição  quase
sempre resultava em prisão.  Mas enquanto estavam
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presos,  os  cristãos  cantavam  de  alegria,  como  se
estivessem correndo por um lindo campo que floresce
na primavera. As celas desumanas e fétidas brilhavam
mais do que palácios de reis, pois se transformavam
em santuários de adoração ao único Deus verdadeiro.
Os inimigos da cruz se mantiveram ferozes e cruéis em
perseguir  os  filhos  de  Deus,  todavia,  eles  não  se
importavam em perder bens, trabalho, posição social,
família ou mesmo suas próprias vidas. Pelo contrário,
até se alegravam quando isso acontecia, pois sabiam
que o nome do Senhor estava sendo glorificado por
meio do testemunho que davam. Até mesmo na hora
da  morte,  com  inúmeras  formas  indescritíveis  de
tortura,  cantavam  ao  Senhor,  entregando-lhes  seus
espíritos  com  alegria,  tendo  certeza  de  que  tinham
combatido  o  bom  combate,  encerrado  a  carreira  e
guardado a fé.

Os  alegres  louvores  entoados  pelos  que  eram
devorados por leões, queimados por chamas, serrados
pelo  meio  e  tocados  por  outras  mais  aterradoras
formas  de  morrer,  foram  muito  mais  agradáveis  ao
Senhor do que a musiquinha vazia que tantas vezes é
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cantada dentro de igrejas e em shows gospel por este
mundo afora. 

Sob diversas formas, de acordo com a época, local e
cultura, a perseguição tem acompanhado os cristãos
desde o momento em que Jesus subiu aos céus. No
entanto,  até  hoje,  ela  não  teve  nenhum  êxito,  pelo
contrário,  acabou se  tornando um instrumento para
crescimento  e  consolidação  da  verdadeira  igreja  de
Cristo. A perseguição faz o trabalho do fogo, que limpa
o ouro que tem contato com ele. Nós, filhos de Deus,
de alguma forma, seremos perseguidos, e isso é um
privilégio!  Que  Jesus  seja  glorificado  por  meio  de
nossas vidas!

Então,  ainda  que  perseguidos,  mesmo  no  meio  de
intensa pressão, somos mais do que vencedores, visto
que  a  Graça  de  Deus  já  nos  deu  algo  que  nunca
perderemos, a saber, a vida eterna!
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CAPÍTULO 7 – Fome

A  próxima  situação  citada  por  Paulo  é  a  fome.
Vejamos:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez, ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

Mesmo que este não seja um problema atual para a
maioria dos cristãos do Brasil,  nos tempos de Paulo,
era um problema muito sério. E ainda o é em muitos
lugares.  Mas  ainda  que  muitos  não  enfrentem  este
mal  em nossos  dias,  podemos  e  devemos  aprender
com o significado da sua citação no contexto da igreja
de Roma do primeiro século.

Naquele  tempo,  os  cristãos  eram,  constantemente,
expulsos  de suas  casas  e  levados para lugares  onde
não  podiam  trabalhar  e,  consequentemente,  se
sustentar.  Muitos eram despojados de suas posições
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sociais,  tendo  que  ficar  longe  de  seus  amigos  e
conhecidos.  Outros  tantos  perdiam  todos  os  seus
bens,  o  que  os  deixava  totalmente  desprovidos  de
condições  de  sustentarem  a  si  mesmos  e  as  suas
famílias. Portanto, seja pela fome ou não, essas perdas
ainda são realidades para os cristãos de nossos dias,
por isso, temos muito a aprender com elas.

Quantas  vezes  não  somos  chamados  a  perdas
semelhantes  a  estas,  mesmo  em  nossos  dias,  e
quando ouvimos o chamado, obedecendo ao Senhor,
para glorificá-lo, acabamos ouvindo o diabo nos dizer:
“O que é isso? Você precisa cuidar da sua família, do
seu bem-estar. Que tipo de deus é esse que faz você
abrir mão de dar o melhor para si mesmo e para sua
família?”.  Nesse  momento  é  que  precisamos
demonstrar  se  temos  mesmo  a  verdadeira  fé,  que
opera pelo amor, ou se temos a fé egoísta pregada na
maioria  das  igrejas  “evangélicas”  do  Brasil.  Afinal,
nosso  propósito  principal  é  ter  o  que  queremos  ou
glorificar a Deus? O que é mais importante para nós,
viver  uma vida tranquila  ou ver  o  Nome do Senhor
glorificado?
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Nossos  irmãos  do  passado  olharam  para  a  face  da
fome,  mesmo  em  suas  últimas  consequências,  e
ficaram firmes na fé, com a certeza de que o pão da
terra não pode se comparar ao Pão vivo que desceu do
céu!

É claro que não devemos andar por aí sem comer ou
nos impor qualquer tipo de sofrimento, todavia, se ele
for  o  preço  para  obedecer  e  glorificar  a  Deus,
passaremos  triunfantes  e  muito  mais  do  que
vencedores, por aquele que nos amou.
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CAPÍTULO 8 – Nudez

Agora é a vez da nudez, vamos ver:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez, ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

A  nudez  é  apresentada  por  Paulo  como  que
simbolizando  uma  maneira  profunda  e  horrível  de
pobreza  extrema.  Afinal,  se  alguém  não  tem  nem
roupas para vestir,  está em uma situação humana e
social deprimente, pelo menos segundo os padrões da
sociedade.

Contudo, os cristãos de Roma ouviram de Paulo que
não  deveriam  se  sentir  assim,  pelo  contrário,  ainda
nessa situação, eram mais do que vencedores! Aleluia!

Mas o que acontecia naquele tempo para justificar a
nudez na lista de Paulo, era a expulsão dos seguidores
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de Jesus de suas casas e a proibição de trabalhar; o
que  os  levava  a  não  conseguirem  os  recursos
necessários para sobreviver. Com isso, com o tempo,
suas  roupas  se  transformavam  em  trapos  velhos  e
rasgados, que iam se desfazendo, até desaparecerem
por  completo,  expondo-os  ao  calor  e  ao  frio.  Essa
situação é a nudez citada por Paulo, no que se refere à
perseguição social.

Outra situação de nudez ocorria na perseguição com
violência física. Era comum quem homens e mulheres,
que  se  negavam  a  negar  a  Graça  de  Deus,  fossem
deixados completamente nus em públicos,  para que
fossem envergonhados ao extremo. Era uma maneira
muito  usada  para  humilhar  nossos  irmãos  e,
constantemente, antecedia coisas muito piores. 

Louvado seja o Senhor, pois a nudez também não foi
capaz  de  intimidar  e  parar  os  cristãos,  que
incendiaram o  mundo com o fogo  do Evangelho de
Jesus Cristo!
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CAPÍTULO 9 – Perigo

Continuando a analisar o texto, chegamos ao perigo.

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez,  ou o perigo, ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

Podemos  entender  por  perigo,  o  risco  constante  e
claro de morte repentina. Era assim que os primeiros
cristãos  viviam,  esses  eram  os  perigos  que  eles
enfrentavam.  Será  mesmo  que  são  os  mesmos  que
teimamos por tentar contextualizar nesse texto? 

O  império  romano,  de  maneira  oficial,  perseguia  e
oprimia cada vez mais os que confessavam sua fé em
Jesus. Então, tanto Paulo como eles, estavam com suas
vidas  sob  a  vontade  de  decretos  de  imperadores  e
governadores romanos. Contudo, estes não contavam
que as vidas dos santos, antes de tudo, estavam nas
mãos  de  Deus!  Por  isso,  Paulo  diz  neste  mesmo
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capítulo  que  nada  poderá  nos  separar  do  Amor  de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Os perigos eram muitos, e a maioria vinha por conta
da ousada pregação e do ousado testemunho que os
seguidores  de  Cristo  insistiam,  mesmo  sob  fortes
ameças, em manter e intensificar, dia após dia. Estes
filhos  de Deus  estavam tão  firmes na Rocha,  que é
Cristo, que não temiam tais perigos, enfrentando-os e,
até mesmo, lançando-se sobre eles, para obedecer o
chamado missionário de Deus.

Esses homens e essas mulheres amavam tanto a Cristo
e tinham tanto seus olhos nas coisas que são de cima,
que não deixavam seu homem natural, feito de carne
e sangue,  impedir  que fizessem a vontade de Deus,
mesmo que ela os levasse para grandes perigos.

Eles enfrentavam tudo com alegria, sabendo que é um
privilégio ser considerado digno de sofrer por causa do
Nome de Jesus. 

Será mesmo que temos o  mesmo fogo ardendo em
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nossos corações hoje? Estamos dispostos a enfrentar
metade dos perigos que nossos irmãos enfrentaram?
Será  que temos  confiança  de  que  seremos  mais  do
que  vencedores,  mesmo  passando  por  todas  estas
coisas?

Creio  que  não,  creio  que  estamos  muito  mais
preocupados com nós mesmos do que com o fato de
Deus ser glorificado.

E nunca é demais lembrar que não há perigo maior do
que a morte eterna, e este nunca tocará os que foram
alcançados pela Graça de Jesus. Qualquer outra coisa,
perto disso, torna-se esterco, para podermos ganhar a
Cristo.
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CAPÍTULO 10 – Espada

Por último, chegamos até a espada. Veja:

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou  a  angústia,  ou  a  perseguição,  ou  a  fome,  ou  a
nudez,  ou o perigo,  ou a espada?” (Romanos 8:35 –
grifo meu)

Finalizando sua lista  de males,  nos  quais  os  cristãos
são mais do que vencedores, o apóstolo Paulo cita a
espada,  certamente,  na  intenção  de  mostrar  uma
morte violenta e cruel como o ápice de tudo. Por tudo
o que já escrevi neste livro, tenho certeza que você já
sabe  como  uma  multidão  de  cristãos  se  tornaram
mártires,  morrendo  por  amor  a  Cristo.  Eles  sempre
fizeram isso com alegria,  ou seja,  iam para a  morte
como  se  estivessem  indo  a  um  grande  banquete.
Queimados rapidamente em fogueiras ou torturados
aos poucos até a morte, sempre iam para o sacrifício
com determinação no olhar,  amor no coração e um
louvor  nos  lábios.  Muitos  são  os  relatos  de  cristãos
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que  pulavam,  dançavam,  se  alegrando  por  serem
considerados  dignos  de  morrer  por  Cristo.  Quanta
diferença  das  situações  que  os  cristãos  de  hoje
insistem  em  reivindicar  para  a  interpretação  desse
texto!

Paulo  mostra  um  conjunto  de  coisas  que  deve  ser
entendido como um resumo de tudo o que se pode
sofrer  por  ser  cristão.  Ele  não  escreve  que  somos
vencedores  em  algumas  dessas  coisas,  mas  sim  em
todas elas; e não só vencedores, todavia, mais do que
vencedores.

A maioria dos que professam seguir a Cristo em nossos
dias,  pelo  menos  no  Brasil,  não  estão  expostos  a
enfrentar  esses  mesmos  males,  ainda  que  os
verdadeiros  estejam  expostos  a  males  semelhantes,
conforme  o  contexto  de  tempo  e  sociedade.  Creio
que,  caso  tenhamos  que  enfrentar  essas  coisas
novamente  em  nossos  dias,  com  a  mesma
intensidade, ou mesmo intensidade maior, do que os
cristãos do primeiro século, o Senhor nos dará Graça
pra  suportar  toda  a  prova.  No  entanto,  isso
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evidenciaria que a igreja de Cristo é muito menor do
que se imagina, pois somente aos verdadeiros filhos
de Deus será dada essa capacidade. Portanto, os que
estão  mais  preocupados  com  suas  necessidades  e
desejos,  sua  prosperidade,  sua  vontade;  e  que
insistem  em  interpretar  ou  acreditar  nos  que
interpretam nosso texto de maneira errada, acabarão
sem  chão  e  desmascarados,  caso  isso  aconteça,  ou
melhor, quando isso acontecer.

Mas  não  podemos  nos  enganar,  pois  ainda  que  os
males  atuais  sejam  diferentes,  eles  não  são,  de
maneira nenhuma, menos perigosos. Em nossos dias,
os cristãos de moda estão cada vez mais nas graças do
mundo,  cada  vez  mais  aceitos,  cada  vez  mais
tranquilos. Mas os verdadeiros precisam suportar sutis
aprimoramentos do mundo e do diabo nas formas de
perseguição, como uma estratégia sutil  de seduzi-los
ao  pecado  com  palavras  suaves  e  agradáveis,
conversas escorregadias e cheias de armadilhas, além
de uma enorme hipocrisia.

Uma coisa  é  certa!  A  igreja  está  mais  ameaçada de
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perder  sua  fé  e  seu  amor  por  Jesus  do  que  estava
naquela época. Em um meio que prega e acredita que
prosperidade financeira é sinal de aprovação de Deus,
ignora-se que um dos maiores perigos para o cristão é
o desejo de ficar rico. As sutis formas de sedução do
mundo atual  são muito mais  perigosas do que uma
perseguição  aberta.  Aliás,  enquanto  havia
perseguição,  só  os  que  verdadeiramente  amavam  a
Cristo se declaravam cristãos,  contudo,  hoje em dia,
muitos amam mil vezes mais a si mesmos e podem se
declarar cristãos, pois não há mal que os sobrevenha
por isso, pelo contrário, tem até a simpatia do mundo.
Se  olharmos  a  história,  veremos  que  a  perseguição
sempre foi uma grande aliada da igreja, que sempre
cresceu  em  tempos  difíceis.  Satanás  não  está
preocupado se haverá perseguição violenta ou velada,
o que ele quer, na verdade, é que o amor de Cristo se
esfrie nos corações. 

É só olharmos por todos os lados e vermos que uma
das  últimas  coisas  que  encontramos  é  a  espada  da
ameaça, seja ela de que maneira for, levantada contra
os  cristãos.  Pelo  contrário,  quantos  são  os  que
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sonegam imposto de renda ou exploram empregados?
Quantos são os membros de “igrejas” que são mais
amantes do mundo e de si mesmos, do sistema que
jaz no maligno, do que de Cristo? Quantos são os que
não tem a mínima vontade ou disposição para uma
reunião  de  oração  de  meia  hora,  quanto  mais  para
orar sem cessar? Quantos dão seus dízimos e ofertas
pensando no que receberão de volta ou para pagar um
tipo de pedágio espiritual, que garantirá que o diabo
não toque nos seus bens? 

Sem generalizar,  é  claro,  mas,  em geral,  a  forma de
agir  da  maioria  dos  que  confessam  a  fé  em  Cristo,
espelha uma graça que não é a de Cristo,  mas uma
graça barata, que garante um passaporte para o céu e
um  ticket  de  vida  humana  cheia  de  conforto  e
tranquilidade. 

O fato de não existir a mesma perseguição violenta de
outros tempos não mostra que o Evangelho mudou.
Os  fiéis  continuam  enfrentando  todos  os  males
citados,  ainda  que  de  forma  atualizada  para  o  seu
tempo.  Então,  de  forma alguma podemos deixar  de
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lado o vigiar com zelo, principalmente em tempos de
perseguições ardilosas e sutis, muito mais eficazes em
enganar do que as abertas e violentas. 

Que  o  Espírito  Santo  nos  ajude  a  entender  que
podemos ter muito ou pouco, tudo ou nada, vida ou
morte, tranquilidade ou tribulação, roupas ou nudez,
abundância  ou  fome,  paz  ou  angústia,  apoio  ou
perseguição, segurança ou perigo, cetro ou espada, e
de igual modo ser mais do que vencedores por meio
daquele que nos amou. Não se julgando grandes em
tempos  bons  e  nem  pequenos  em  tempos  ruins,
todavia,  sempre  os  mesmos  pobres  pecadores
perdoados  e  salvos  pela  Graça  de  Deus.  Esse  é  o
sentido do texto.
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CAPÍTULO 11 – A Recompensa da Batalha

Quero falar, mais especificamente, do que significa a
expressão “mais que vencedores”. No original, é uma
expressão  extremamente  contundente  do  Apóstolo
Paulo,  que  significa,  segundo  a  Vulgata,  algo  como
“Supervencedores”,  ou  seja,  não  podem  ser
comparados  com  os  vencedores  normais,  pois,  por
alguma razão, estão em um nível acima.

É  claro  que  o  fato  de  ser  vencedor,  para  qualquer
cristão, é algo muito bom e maravilhoso; Então, como
é  possível  ser  mais  do  que  vencedor?  A  explicação
disso parte do ponto em que entendemos que o poder
pelo  qual  vencem  os  cristãos,  é  incomparavelmente
maior  e  melhor  do  que  qualquer  outro  poder  que
existiu, existe, ou existirá.

O cristão é mais que vencedor porque os vencedores
normais lutam por algum motivo egoísta, que defende
seu próprio desejo. Mesmo que seja defesa da pátria
ou  de  alguém  que  se  ama.  Ainda  assim  é  egoísmo
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manifestado  no  amor  pela  pátria  ou  pela  pessoa,
quando não se faz apenas pelo bem da pessoa, mas
pelo que se sente em relação aquela pessoa.

Os  cristãos  são  mais  que  vencedores  porque  não
lutam por propósitos terrenos, mas por Deus, ou seja,
Jesus é a sua principal bandeira.

Os  cristãos  são  mais  que  vencedores  porque  nunca
perdem! Que outra luta, senão o bom combate da fé,
garante vitória sempre, seja qual for a situação? 

Em guerras  humanas,  até  mesmo o vencedor perde
alguma coisa. Na maioria dos casos, a recompensa da
vitória  não  compensa  todas  as  perdas  e  problemas
trazidos pela guerra. Todavia, a guerra do cristão não
tem nenhuma perda. Pelo contrário, pois quanto mais
a fé de um seguidor de Cristo é provada, mais ele se
fortalece. Os cristãos que são derrubados, quando não
vão  para  a  vitória  eterna,  se  levantam  muito  mais
fortes  do  que  antes.  Então,  como  o  maior  dos
vencedores do mundo sempre perde algo, é mais do
que justo chamar de mais que vencedores aqueles que
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nunca perdem nada.

São mais que vencedores os que não precisam fazer
nenhuma força para vencer, pois sua fé na em Cristo é
a que opera pelo amor, amor inflamado e consumidor.
Mesmo diante das coisas mais terríveis, é muito fácil
vencer quando o amor a Deus é verdadeiro.

Até mesmo os torturadores romanos reclamavam com
seus  superiores,  dizendo  que  se  sentiam  zombados
pelos  cristãos,  porque  eles  não  demonstravam  o
mínimo de medo de suas ameaças e crueldades. Até
mesmo  mulheres  e  crianças  envergonhavam  seus
algozes com alegres louvores no lugar de gritos e olhar
determinado no  lugar  de olhar  apavorado.  Eles  não
podiam entender e suportar quando aquelas pessoas,
aparentemente frágeis, glorificavam a Cristo com seu
sofrimento  e  morte,  sem  ao  menos  hesitar  ou
reclamar.

A verdadeira igreja de Jesus ainda precisa lidar com o
sofrimento por conta da obediência a Deus. Sim, ainda
somos  como  ovelhas  no  meio  de  lobos,  sendo
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entregues a morte todos os dias, ainda que de forma
perigosamente mais “light”, pelo menos no ocidente.
Então,  sim,  podemos  celebrar  e  tomar  posse  das
palavras  desse  texto,  no  real  sentido  dele,  o  qual
acabamos  de  ver  aqui.  Sim,  ainda  somos  mais  que
vencedores,  ainda  cantamos  no  meio  das  batalhas,
ainda levantamos o Nome de Cristo bem alto, com a
alegria, ainda que isso signifique o abrir mão de todos
os  nossos  sonhos  e  desejos.  Sim,  quanto  mais  a
batalha  se  torna  intensa,  mais  somos  felizes  por
sermos  dignos  de  combater  o  bom  combate.  Sim,
quanto  mais  a  luta  se  torna  difícil  e  dolorosa,  mais
ficamos  cheios  da  paz  que  excede  todo  o
entendimento do mundo e do diabo, certos da vitória!
Sim, a verdadeira igreja de Jesus ainda está vivendo a
realidade  desse  texto  e  é  composta  por  homens  e
mulheres  mais  que  vencedores,  por  aquele  que  os
amou. Aleluia!

Nossa vitória deve ser  conquistada com a marca do
que significa ser cristão, isto é, seguidores de Cristo,
que  buscam  andar  como  Ele  andou.  Vencemos
pagando  o  mal  com  o  bem,  orando  pelos  que  nos
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perseguem  e  amando  nossos  inimigos.  Vencemos
oferecendo  a  outra  face,  junto  de  uma  pregação
genuína  e  apaixonada  do  verdadeiro  Evangelho  de
Jesus. Vencemos amando, porque os que não amam
não conhecem a Deus,  ainda que conheçam tudo o
que  é  humanamente  possível  conhecer  sobre  Deus.
Vencemos  com  singeleza  de  coração,  vivendo  para
colocar o Senhor acima de tudo e os outros antes de
nós.  Não  vencemos  definindo  objetivos  egoístas  e
frequentando campanhas ou fórmulas de oração para
que  Deus  nos  dê  aquilo  que  queremos.  Vencemos
dizendo:  “Seja  feita  a  tua  vontade,  assim  na  terra,
como nos céus.”.

Os que realmente são nascidos de novo, tocados pela
Graça de Deus, eleitos antes da fundação do mundo,
terão  muitas  recompensas,  muito  bem descritas  em
diversos lugares das Escrituras, como no final do livro
de  Apocalipse;  mas,  glória  a  Deus,  pois  a  maior  de
todas as recompensas já temos aqui e agora! A maior
recompensa é o  Senhor,  Ele  é  mais  desejado e tem
maior valor pra nós do que qualquer outra coisa! E Ele
está dentro de nós, por meio do seu Espírito, então,
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recebemos a maior recompensa antes de terminar a
guerra, aleluia! Somos mais que vencedores!
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CAPÍTULO  12  –  Quem  São  Esses
Vencedores?

Caminhando para o final desse livro, eu quero falar de
quem são esses que venceram, estão vencendo e vão
vencer, até a consumação dos séculos. Eles são os que
amam o Senhor mais do que a si mesmos, por terem
sido amados primeiro. Eles estão em todas as classes
sociais,  ainda  que  a  maioria  tenha  sido  pobre.  Em
todas as profissões, desde os bispos e pastores, até os
agricultores e mercadores de rua. Tanto sábios quanto
analfabetos. Homens e mulheres. Velhos e crianças.

Enfim, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser
um destes vencedores, pois a questão não é a pessoa
e o que ela tem de bom, mas a Graça de Deus, que,
em Cristo Jesus, é dada a todos os que nele creem e
nele confiam.

Então, não importa quem é você, de onde vem ou o
que faz. Deus está chamando seus eleitos de todas as
partes  do  mundo,  velhos  e  jovens,  homens  e
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mulheres,  pobres e ricos,  pretos e brancos,  índios e
orientais,  todos!  A  trombeta  é  tocada  em  Sião  e  o
chamado está feito para que você também faça parte
desse exército, que vai lutar até entregar suas próprias
vidas,  se preciso for,  com alegria e coragem, porque
não há nada que amem mais do que seu Senhor, Jesus
Cristo.

E  posso  dizer  claramente  quem  eles  não  são.
Certamente,  não  são  os  que  aparentam  uma  vida
religiosa, mas que pensam em si mesmos muito mais
do que em Cristo e nos outros. Não são os que só tem
carteira de membro de alguma igreja, achando que ela
é garantia de que participam do corpo de Cristo. Não
são os  só  que  tem certificado de batismo,  achando
que ele é garantia de que morreram para o pecado e
nasceram  para  Deus.  Não  são  os  só  que  cantam
louvores, ainda que não vivam uma vida que louva e
glorifica o Senhor no dia a dia. E assim vai, não sendo
os  que  mostram algo  para  os  homens,  mas  os  que
vivem algo real, vindo de Deus. 
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CAPÍTULO  13  –  O  Que  Sustenta  os
Vencedores

“..por meio daquele que nos amou”

A razão e a garantia de toda a vitória é Cristo! Ele nos
mostrou como vencer quando suportou o sofrimento,
Ele  mesmo,  vencendo  o  mundo  e  o  pecado.  Os
vencedores só o são por meio de Jesus, que os amou.
Venceram, vencem e vencerão porque Cristo estava,
está  e  sempre  estará  com  eles.  Nosso  mestre  sabe
bem  como  encher  de  poder  sobrenatural  os  mais
fracos e desprezados,  de  quem menos se espera.  O
Espírito  de  Deus,  que  habita  no  espírito  desses
homens, transforma-os em realizadores de obras tão
inacreditáveis,  que  nem  mesmo  os  grandes  heróis
desse mundo seriam capazes de realizar.

Os vencedores são os que entendem que a vitória não
é deste mundo, mas sobre este mundo. 

Portanto, para ser mais do que vencedor todos os dias,
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precisamos  nos  enquadrar  no  contexto  do  texto  da
Escritura,  que  cita  essa  promessa  e  foi  usado como
base desse livro.
Termino de escrever, com muito amor e desejo de que
você compreenda, completamente, que não há bem
maior do que o próprio Jesus. E isso é Graça, a qual
todos os que confiam nEle tem. Essa é a vitória mais
extraordinária que qualquer pessoa pode ter.

O Senhor Jesus é a razão de tudo, Ele é quem sustenta
tudo e  sempre  deve  ser  o  centro!  SEMPRE!  Tê-lo  é
nossa  maior  vitória,  nosso  maior  bem,  nosso  maior
tesouro,  nosso  maior  prazer,  nosso  maior  desejo,
nossa maior alegria e a total suficiência para tudo o
que  precisamos  ou  que  um  dia  possamos  precisar.
Aleluia!

Nele,  por  meio de quem vencemos todos os  dias  e
para sempre,

Raphael Melo
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