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OS VENCEDORES 
 

“E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e 
o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos 
nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele, glória e p

oder para todo o sempre. Amém!” 

(Ap 1.5,6) 
 

 

 
Três tipos de pessoas se relacionaram com Jesus quando ele esteve aqui na terra: 
 

1. A multidão – Jesus amava as multidões. O Senhor as ensinou, as curou, expulsou d
emônios que as atormentavam, alimentou os famintos, porém, não foi com estes que Je
sus gastou maior parte do seu tempo, nem tampouco foram esses que receberam seus
 mais profundos e preciosos ensinos. Multidão vai e vem, porque os que de fato têm um
 encargo, um compromisso com o reino de Deus não são muitos. 
 

2. Os seguidores ocasionais – Não são nem multidão, nem discípulos. Podemos vê-lo
s nos Evangelhos, ilustrados por pessoas como Nicodemos, José de Arimatéia, o jovem
 rico. Eles queriam o ensino de Jesus e até o praticavam, mesmo que a certa distância. 
Não apresentavam o descaso da multidão, mas não possuíam o compromisso do discíp
ulo. 
 

3. Os discípulos – A prioridade do Senhor sempre foi seus discípulos. Com esses Jes
us passou a maior parte do tempo de seu ministério. Com esses Jesus manteve um rel
acionamento profundo de amizade e cumplicidade. Foi a esses que Jesus confidenciou
 os planos de Deus.  
 

Os discípulos são os que de fato correspondem ao chamado, ao encargo do centro do 
coração de Deus: Gerar mais e mais discípulos para o Senhor. 
 

Por essa razão o Reino Milenar do Senhor na Terra será estabelecido com os discípulo
s. E somente os discípulos receberão a recompensa das mão de Jesus. 
 

Hoje, dentro da igreja vemos da mesma forma esses três tipos de pessoas. 
 

 

O encargo dos discípulos 

 

“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fun
damento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. Por
que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesu
s Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, p
edras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará; na verd
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ade, o Dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual se
ja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ess
e receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o t

al será salvo, todavia como pelo fogo” (1 Co 3.10-15). 
 

 

O alicerce , o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Porém, nos foi dada a liberdade d
e escolha quanto ao material para se edificar a obra. 
 

Há muitas pessoas que estão gastando uma vida inteira edificando algo que é para Deu
s, que está sobre o fundamento, que é Cristo, mas com madeira, feno e palha. E naquel
e Dia o senhor dirá “Filho, eu vou testar a sua obra com fogo, se não passar você não r
eceberá a recompensa!”. 
 

Não é pelo quanto fazemos que seremos recompensados. O Senhor não quer que seja
mos apenas úteis, na verdade, Ele está olhando se somos preciosos. Porque não fomos
 gerados para fazer coisas, mas, para gerar filhos para Deus. 
 

Assim, nosso encargo, é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro se torn
e um discípulo, não apenas um membro, pois membros qualquer clube tem.  
 

Edificar uma obra que, mesmo que aos olhos naturais pareça pouco, mas que seja sóli
da, feita com ouro, prata e pedra preciosa.  
 

O propósito de Deus é que sejamos vencedores como o seu amado Filho. Que sejamos
 comprometidos até o ultimo ponto. Ministros envolvidos com Seu reino. Tenhamos nos
so coração incendiado com disposição de pagar o preço pra que algo aconteça. 
 

 

Salvação e Galardão 

 

Primeiro precisamos entender que a salvação está relacionada com a vida eterna e o ga
lardão virá no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os servos que fo
ram fieis, os Seus discipulos. 
 

A salvação é recebida pela graça, mediante a fé, não por obra. A recompensa, por outro 
lado, depende do mérito. 
 

Suponhamos que um homem muito rico, dono de uma escola nos permitiu ingressar ne
la para estudarmos e aprendermos, pois, éramos pobres e ignorantes, então ele mesm
o se propos a pagar os nossos estudos, a nós e tantos quantos queiram estudar. A mat
rícula é de graça, bem como o restante. Tudo é grátis. Isto é a salvação!  
 

- Deus é o dono da escola 

- A matrícula é a salvação que nos foi dada de graça 

- Porque Jesus pagou o preço de todas as despesas para ingressarmos na escola, não 
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precisamos reembolsá-lo por isso 

- O diploma é a recompensa, o galardão. 
 

Porém, ninguém receberá o diploma sem estudar, sem suar a camisa. Jesus não estuda
rá em nosso lugar, mesmo já tendo pago o preço por nós. 
 

Por isso, muitos foram e serão salvos, mas, nem todos receberão a recompensa. “Porq
ue muitos são chamados, mas poucos, escolhidos” (Mt 26.14). 
 

Alguns querem apenas ficar na escola porque gostam da comunhão dos alunos, do recr
eio, das aulas. Mas tudo isso deve ser consumado com boas notas, senão não haverá a
provação, não haverá recompensa. 
 

 

Posição legal e Posição experiencial 

 

Precisamos saber sobre a diferença que que há entre essas duas posições.  
 

“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos 
amou”(Rm 8.37) 

 

Posição legal é aquilo que é nosso por direito. Em Cristo somos vencedores porque Ele
 já pagou o preço; morreu; ressuscitou; subjugou principados e postestades. Ele venceu
 e porque estamos nEle, a posição dEle é a nossa. 
 

Posição experiencial, porém, é tomar na experiência aquilo que já é verdade legalment

e. É possível ser herdeiro de uma grande fortuna, mas na prática viver na pobreza. Em 

Gálatas 4.1 está escrito: “Digo, pois, que, todo o tempo em que o herdeiro é meni

no, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo”. 

Charles Spurgeon e  mulher com a escritura num quadro na parede! 
 

Assim, a salvação é pela fé, mas, a recompensa é pela obra que praticarmos diante de 
Deus 
  

Entendendo o Reino 

 

O tempo em que os crentes vencedores serão recompensados é chamado de O Reino 
de Cristo, o Messias. 
 

Quando o Senhor tornar-se o Rei e estabelecer seu reino milenar sobre a Terra, quand
o o reino deste mundo for do nosso Senhor e do Seu Cristo, então esse será o tempo p
ara se dar a recompensa dos santos. 
 

A recompensa do reino será a coroa e o trono. Na verdade esses dois elementos repre
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sentam a posição que os vencedores ocuparão no Reino de Cristo – Ap 3.11 - Eis que 

venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.  

 

O primeiro e o Segundo arrebatamentos 

O primeiro se dará antes da grande tribulação.  

Neste, todos os mortos em Cristo ressuscitarão.  

Este só será percebido pelos que forem arrebatados e entendidos pelos crentes que fic

arem. 

Após o 1º. Arrebatamento dos santos, haverá um período de 7 anos de espera (de gran

de tribulação). 

 

No final da grande tribulação ocorrerá então o segundo arrebatamento. 

Os mortos na grande tribulação que não negaram a Jesus ressuscitarão e serão arrebat

ados. 

Esse sim será visto por todos os habitantes da terra pois, culminará com a 2ª. Vinda de 

Cristo à Terra, a parousia. 

No entanto, somente os vencedores descerão com o Senhor para a guerra do armaged

on e para reinar com Ele no milênio. 

Os demais, esperarão mil anos para depois então habitarem na Terra já renovada e redi

mida, após o Juízo de Deus sobre Satanás e os ímpios. 

  

 

   
 

       


