
No domingo passado, a mensagem que ouvimos foi que Somos 
Ganhadores de Almas. No entanto ganhar almas é só o começo daquilo 
que Deus deseja fazer através de nossa vida. 
 
Hoje, não tenho dúvida de que nossa maior necessidade é ter mais líderes 
de células discipuladores - comprometidos e motivados espiritualmente. 
Temos um bom número de pessoas, mas, precisamos de gente que diga 
“Eis-me aqui Senhor, usa-me como quiseres!”. 
 
Outra certeza que tenho é que todos aqueles que se dispõem a ser 
instrumentos úteis nas mãos do Senhor, invariavelmente se tornarão 
líderes.  
 
Muitos, porém, resistem à idéia de liderar. Sentem-se incapazes e 
desqualificados, e acham que esse sentimento seja um sinal de Deus de 
que eles não receberam o dom da liderança.  
 
Mas esse é o grande equívoco, pois tal sentimento de desqualificação não 
procede de Deus, mas, do diabo (v.10). Todos esses sentimentos que nos 
bloqueiam e nos deixam paralisados não passam de ataques do maligno.  
 
No entanto, em Apocalipse aprendemos que vencemos o maligno por três 
motivos: 
1) Por causa do sangue do Cordeiro; 
2) Por causa da palavra do testemunho; 
3) Porque, mesmo em face da morte, não amamos a própria vida. 
 

 
Somos Vencedores 

 

Apocalípse 12.10,11 
 

“E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do 
nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual 

diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram a 

sua vida até à morte”. 
 
Vejamos o que cada um desses instrumentos de vitória representa: 
 
1. O sangue do Cordeiro 

 
Primeiro, vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Toda a nossa 
vitória no mundo espiritual é baseada no sangue do Cordeiro. O sangue 
não é apenas para o perdão e a salvação, mas é a base pela qual 
vencemos Satanás. 
 
Satanás é tentador, assassino e mentiroso, mas sua maior atividade contra 
os cristãos é a acusação. Em Apocalipse 12.10, vemos que Satanás é 



chamado de acusador e ele nos acusa de dia e de noite, não somente 
diante de Deus, mas também em nossa consciência.  
O objetivo da acusação é nos tornar fracos e completamente impotentes. 
Ele nos acusa até que nos consideremos inúteis e, assim, percamos a 
base para lutar contra ele.  
 
Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ao pecado, mas, que não 
devemos aceitar as acusações do maligno. 
 
Uma vez que uma pessoa aceite as acusações de Satanás, durante todo o 
tempo, sentirá que está errada.  
 
- Quando se ajoelha para orar, pensa que está errada e que Deus não 
ouvirá suas orações.  
- Quando é convidada a falar em uma reunião, se recusa porque sempre 
acha que não está qualificada.  
- Ela nem ousa pensar em liderar porque se sente muito incapaz. Durante 
todo o tempo, pondera quão má e indigna é. Vive consumida pelo 
sentimento de incapacidade. Não existe um só momento em que não se 
lembre de sua indignidade. 
 
Tudo isso é acusação de Satanás. Se o inimigo consegue nos manter 
nessa condição, obtém vitória, pois quem está nessa situação é impotente 
diante do maligno. Ninguém que aceite acusações pode permanecer na 
posição do vencedor. 
 
O diabo procura disfarçar a acusação com o sentimento de 
humildade cristã, por isso muitos vivem impotentes debaixo de acusação.  
 
Mas, humildade não é ficar o tempo todo olhando para si mesmo. 
Humildade é contemplar o Senhor e se apegar à sua palavra. Humildade é 
reconhecer que toda a nossa força vem de Deus.  
 
É verdade que muitas vezes pecamos. Mas quando pecamos, precisamos 
confessar nosso pecado e crer no poder do sangue de Jesus. Uma vez 
tendo confessado e abandonado o pecado, não podemos aceitar as 
acusações do maligno, pois o sangue nos purificou. 
 
É um fato que há pessoas que não possuem muita consciência de pecado. 
Esses são inúteis para Deus porque vivem pecando compulsoriamente.  
Mas há também aqueles que possuem uma consciência tão fraca que 
vivem debaixo de acusação. Se lhes perguntamos que pecados 
cometeram, não sabem dizer, mas insistem em se sentir errados. Não há 
como vencer se vivemos constantemente debaixo de acusação. 
 



Mas, nós temos uma arma para vencer as acusações de Satanás: O 
SANGUE DE JESUS!  
Os irmãos citados em Apocalipse o venceram por causa do sangue do 
Cordeiro. O sangue é a base da nossa vitória. Mas isso não significa que 
temos de clamar o sangue sobre Satanás, como fazem alguns, de forma 
mística. Significa que, quando o inimigo nos acusar, precisamos declarar 
que sobre nós não há culpa ou condenação por causa do sangue de 
Jesus 1 Jo 1.7 e 9 -  7 mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho 
nos purifica de todo pecado. 

 
9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

 
Não há pecado tão grande nem tão sujo que o sangue não possa 
perdoar. Quando o inimigo nos acusar, precisamos somente nos colocar 
debaixo da ação do sangue do Cordeiro, rejeitando as acusações 
infundadas e também aquelas que possuem uma causa. Quando erramos, 
precisamos apenas do sangue de Jesus e não de acusações. 
 
Alguns presumem, incorretamente, que serão mais santos se 
considerarem o quanto são pecadores ou se tiverem um sentimento em 
relação ao pecado. Isso nada mais é que a carne e a incredulidade 
disfarçadas de zelo e humildade. 
 
João diz que o sangue nos purifica de todo pecado, 
independentemente do seu tamanho ou da quantidade de vezes que o 
cometemos. Isso não importa, assim como não importa se é pecado 
lembrado ou esquecido, ou se pensamos que não pode ser perdoado. 
João diz que o sangue nos lava de todo pecado. 
 
Devemos admitir que possuímos pecado, mas não precisamos aceitar 
acusações do Diabo. Não creia nas acusações mais do que você crê no 
sangue. Quando pecamos, desonramos a Deus, mas quando aceitamos 
acusações, O desonramos muito mais. É vergonhoso pecar, mas não crer 
no sangue é mais vergonhoso ainda. 
 
O sangue precioso de Jesus é a base da luta espiritual. Se não sabemos o valor do sangue, não 
podemos lutar. Quem aceita as acusações de Satanás está negando o poder do sangue da cruz. Não 
vencemos por mérito nosso nem porque temos crescido ou tido experiências, mas vencemos por causa 
do sangue. Uma vez que aceitamos o sangue e nos apartamos do que é mal, o poder de Satanás está 
anulado. 

 
 
 
2. A palavra do testemunho que deram 
 



O segundo ponto importante é que os irmãos venceram o maligno por 
causa da palavra do testemunho que deram.  
 
O significado do testemunho aqui é testemunhar aos outros e não a si mesmo. Quando temos a base do 
sangue, podemos testemunhar com ousadia diante de Deus e dos homens. 
 
Testemunhar é dizer aos outros o que há em Cristo. É proclamar bem alto a vitória de Cristo.  
 
Satanás teme muito quando repetimos esse fato vez após vez, pois, é fato que o Senhor Jesus venceu a 
morte e o diabo. É fato que o valente está amarrado e legalmente condenado. É fato que Cristo é o 

Senhor e Rei para sempre. É fato a vitória da cruz. É fato que Cristo veio para 
destruir as obras de Satanás. Quando declaramos esses fatos, estamos 
liberando a palavra do testemunho. 
 
O inimigo não teme quando tentamos argumentar, mas estremece quando 
proclamamos os fatos. Ele não teme quando falamos teologia, mas teme 
quando o lembramos de fatos. Uma coisa é pregar que Jesus é o Senhor, 
outra coisa é quando nos levantamos e declaramos isso. 
 
Precisamos proclamar os fatos espirituais para que o inferno ouça. Todos 
os dias você precisa declarar que o Senhor Jesus é mais poderoso e já 
amarrou o valente. Declare que o Senhor desfaz toda obra do maligno. 
 
Nós devemos orar sempre, mas há momentos em que nossa declaração e 
confissão é ainda mais poderosa que a oração. Em Marcos 11.23, o 
Senhor disse: Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a 
este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, 
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.  
 
O Senhor não diz aqui que se uma pessoa orar acontecerá, mas ele diz 
que o que ela disser sem duvidar, acontecerá. Somente quando falamos 
por fé algo pode se cumprir. Devemos orar, mas precisamos também 
proclamar. Algumas vezes precisamos tratar diretamente com a situação 
no nome do Senhor. 
 
Há dias em que nos sentimos fracos para orar. Nesses dias, precisamos 
aprender a proclamar os fatos espirituais. Devemos proclamar ao mundo 
espiritual que o Senhor Jesus já venceu e nós somos mais que 
vencedores nele. Precisamos declarar que o diabo já está debaixo de 
nossos pés.  
Assim, o Senhor não nos deu apenas o sangue para vencer Satanás, mas 
nos deu também a palavra do testemunho, por meio da qual manifestamos 
a vitória do Senhor. 
 
 
 
3. Não amando a própria vida 
 



Em Apocalipse 12.11 lemos que, mesmo em face da morte, os 
vencedores não amaram a própria vida.  
 
A palavra vida aqui possui dois significados: Um aponta para a vida física e 
o outro se refere à nossa alma. Vamos analisar os dois aspectos. 
 
Quando deixamos de amar nossa vida, primeiro significa que abandonamos toda atitude de 
autopreservação na obra de Deus. Aqueles que procuram conforto o tempo todo não são muito úteis a 
Deus.  

 
Não amar a vida é se dispor a jejuar, perder noites de sono em vigílias, 
deixar o lazer para ajudar o irmão, levantar de madrugada para orar pela 
igreja e abandonar o prazer para fazer a obra de Deus. 
 
Outro aspecto de não amar a própria vida é abandonar todo esforço 
próprio para fazer a obra de Deus. O diabo quer nos levar a agir em 
nossa própria força e habilidade na obra de Deus. O homem, porém não 
pode servir a Deus com sua habilidade natural que não passou pela morte 
da cruz. 
 
Não amar a própria vida é levar o ego para a morte sem hesitar. 
Somente quando as questões do nosso ego são tratadas na cruz é que a 
vida de Cristo se manifesta. Deixe que Deus anule o seu eu por meio da 
cruz. 
 
Todos nós precisamos chegar ao ponto em que podemos dizer que não 
temos forças para fazer a obra de Deus, mas mesmo assim a faremos. É 
nesse dia que aprendemos o poder da dependência.  
 
O problema é que muitos simplesmente desistem, não entendem que o 
poder somente se manifesta depois que descobrimos nossa incapacidade 
e fraqueza. 
 
Muitos pensam que, uma vez que sua motivação está correta, isso basta. 
Mas apenas isso não é suficiente. A questão não é o que você está 
fazendo, mas com qual força está fazendo. Qual é a fonte do seu poder? A 
questão não é se a bondade é verdadeira ou não, mas qual a fonte de sua 
bondade? 
 
O trabalho da cruz é eliminar de nós aquilo que não tem origem em 
Deus. A cruz deixa apenas o que procede do Senhor. O que é de Deus 
não pode ser destruído pela cruz, mas o que procede da vida natural será 
abalado e cairá. 
 
Não amar a própria vida é não valorizar a própria habilidade ou força, é 



não confiar em si mesmo, é perceber que somos frágeis e impotentes em 
nós mesmos, mas ainda assim Deus deseja usar-nos para a Sua glória. 
 
A base de nossa vitória é o sangue de Jesus e a Palavra de nosso 
testemunho. E a atitude que precisamos ter ao usar essas duas 
armas é confiar inteiramente no poder de Deus e não em nós 
mesmos. 
 
Mas a palavra “vida” nesse versículo também significa a vida física. Isso 
significa que não nos importamos com o que Satanás possa fazer conosco. Mesmo que ele ameace tirar 
nossa vida, não nos curvamos diante dele, mas confiamos inteiramente em Deus.  

 
O vencedor é aquele que não nega nada ao Senhor, nem mesmo a sua 
própria vida. 
 
CONLUSÃO:  
Hoje você irá renunciar a toda acusação do diabo contra sua vida e irá tomar posse do poder do 

sangue de Jesus para testemunhar dEle com ousadia e poder! 

 
Mas, se a acusação do inimigo tem sido fundamentada, arrependa-se 
agora, confesse seus pecados, decidido a abandoná-los e confesse a 
Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida! 
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