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SOMOS VENCEDORES EM CRISTO JESUS 

Quero usar a figura de um atleta - é alguém que sabe que tem 

um potencial pra vencer.  

Você sabia que no Reino de Deus todos nós somos atletas de 

Cristo?      Paulo usa essa comparação em 1 Co. 9.24 - Não 

sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, 

correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o 

alcanceis.   

Na verdade todos estão correndo pra algo ou algum lugar, (o 

viciado corre pras drogas, pro álcool, os feridos e vazios na alma 

correm para uma religião, mas você correu pra Jesus, e 

alcançou o maior prêmio que um ser humano pode ter. 

 Esse prêmio nos torna, capazes, fortes, temos garra e podemos 

vencer no dia-a-dia as forças do mal. 

A nossa alegria é saber que o nosso treinador, treina os 

verdadeiros e os melhores campeões. E Ele escolheu a mim e a 

você para fazermos parte desse time.  

Hoje estamos no meio de grandes vencedores - temos uma 

grande igreja, grandes pastores, grandes líderes(compartilhar as 

experiências no nosso tempo), pessoas vitoriosas chamadas e 

escolhidas por Deus para servirem você. 

 Deus nos chamou para si, nos colocou numa corrida cristã e nos 

deu condições para sermos “vencedores”.  

Nossa maior luta é contra nós mesmos (EU) e as obras do mal, e 

elas são vencidas de forma sobrenatural, ou seja, oração, jejum e 

através da Palavra, nossa luta não é contra carne nem sangue. 
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Vencedor – Aquele que venceu, ou que vence, é uma pessoa 

vitoriosa. 

I) COMO POSSO SER UM VENCEDOR(A)? 

Existem seis condições. 

1ª condição: UMA PALAVRA AO NÃO CRENTE. 

Receber Jesus como Senhor e Salvador – Jo 14.6.  - Disse-lhe 

Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai, senão por mim. 

 Não há outro Caminho, só Jesus. 

Á única forma de conhecermos a Jesus e termos uma vida 

completa, é deixando os atalhos, e entrando no Caminho que 

nos leva a vida. Ex. Pedimos pro Senhor mudar nosso 

caminho, Ele nos diz: deixa o teu caminho e vive o meu 

caminho.  Isaías 55:8 - Porque os meus pensamentos não são 

os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 

caminhos, diz o SENHOR. 

Os caminhos de Deus são contrários à sabedoria e valores 

humanos. Não pense que dá forma que você vivia no mundo, 

você vai ter que viver aqui dentro(igreja). 

O mundo não nos ensina que temos que controlar o pecado ou 

deixá-lo. 

Peque com moderação, deixe o pecado e mude de vida, o 

salário do pecado é a morte, você não vê. 

Você vê Cala boca e beija logo. 

 Jesus é a Verdade que todos procuram. 
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O fato de termos um Pai nos leva a conhecê-lo. 

Faço um desafio a você, de você a partir de hoje procurar a 

verdade na Palavra, deixando a mentira em que vive. É 

impossível não sermos transformados através da verdade que é 

JESUS. Jo 8.32. 

 Jesus é a Vida que todos precisam para serem vencedores. 

Levando uma vida onde somos guiados e direcionados por Cristo. 

Essa é a maior vitória que o ser humano pode ter. Aceitar a Jesus 

e receber vida em abundância. 

Ex. Testemunho. 

Sem Jesus você não vive você sobrevive e com Jesus você tem 

vida em abundância. 

1 Jo 5.4,5 - Porque todo o que é nascido de Deus vence o 

mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. – 

Quem é nascido de Deus vence o mundo pela fé. (hist.. Fé). 

2ª condição: Crer n’Ele de todo o coração – Mc 11.24 - Por isso 

vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede 

receber, e tê-las-eis. 

Quando cremos alcançamos um nível maior de fé, então 

aprendemos a orar com fé e recebemos a resposta de Deus. E, 

ao sermos atendidos, conquistamos a vitória.  

A fé é a certeza da conquista em qualquer situação, lugar ou 

tempo. 

3ª condição: Dizer NÃO ao pecado – Tg. 4.7 - Sujeitai-vos, pois, 

a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 
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Quando resistimos ao Diabo, recusando o pecado, vencemos a 

tentação do inimigo, fazendo-o desistir de nós.  

Resistir - Recusar, negar, não ceder. 

Ex. De mesmo que você esteja sendo levado ao pecado ou até 

mesmo tendo o desejo, você lute contra.  

Quando estamos envolvidos em Deus, não temos tempo pra 

pecar. 

4ª condição: Alimentar-se diariamente da Palavra – Mt 4.4 - Ele, 

porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá 

o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

Temos vida no Espírito através dos ensinamentos da Palavra. 

Quando aplicamos a Palavra em nós, somos vencedores. 

Só a Palavra de Deus vai te trazer um entendimento da 

realidade em que vivemos, ela traz confronto, mas traz 

também o consolo, traz a correção, mas traz também o 

amor. 

Quando você decide viver conforme a Palavra, você se torna 

mais que vencedor. 

5ª condição: Confessar os pecados a Deus e crer no seu perdão                       

– 1 Jo1.9 - Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 

Assim estaremos sempre de pé na presença do Senhor, como um 

vitorioso. 

Todos têm pecados, o meu pecado pode não ser o seu, mas 

não deixa de ser pecado. Por isso precisamos todos os dias 

pedir perdão a Deus. 
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Rm 3:23 - Porque todos pecaram e destituídos estão da glória 

de Deus; 

Ninguém é santo o bastante que não peque. 

6ª condição: Manter uma atitude positiva, frente às 

dificuldades do dia-a-dia – Jo 16.33 - Tenho-vos dito isto, para 

que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende 

bom ânimo, eu venci o mundo. 

A forma como você reage diante das situações interfere na sua 

vida de forma positiva ou negativa.  

Todos têm problemas e dificuldades, não é só você que passa 

por momentos difíceis. 

Conclusão: 

Ser um vencedor não significa que você nunca vai perder, ou se 

decepcionar, ou cair e ralar o joelho,  

Ser um vencedor significa que em toda e em qualquer situação, 

você vai estar de cabeça erguida dizendo: o Senhor é a razão das 

minhas vitórias. 

De cabeça erguida, porque você olha para o alto de onde vem 

toda a força, a capacidade e a garra para vencer o mal e vencer 

na vida.  

 


