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Os grandes atletas são considerados e reconhecidos por 

suas vitórias. Mas em uma competição o que determina quem 

ganhará ou perderá, não são os dias, horas ou minutos das 

competições, mas sim todo o período de treinamento e prepa-

ro ao qual o atleta foi submetido. Por mais talento que um atleta 

possua, sem o preparo adequado ele nunca será um vencedor. 

A vida do cristão não é diferente, o que vai determinar os ven-

cedores em Cristo, é o tempo que é dedicado ao crescimento 

espiritual, preparo e consagração a Deus. A Bíblia ensina que os 

vencedores devem:

1) Ser constantemente vigilantes: “Vigiai e orai, para que 

não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas 

a carne é fraca.” Mateus 26:41

2) Revestidos da armadura de Deus: “Portanto, tomai toda 

a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, ha-

vendo feito tudo, ficar firmes.” Efésios 6:13

3) Buscar o crescimento em Cristo: “Cresçam, porém, na 

graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.” 2 

Pedro 3:18

4) Prosseguir para o alvo: “Prossigo para o alvo, pelo prêmio 

da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” Filipenses 3:14

5) Não desistir: “Não sabeis vós que os que correm no está-

dio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi 

de tal maneira que o alcanceis.” 1 Coríntios 9:24

Você tem se esforçado para vencer suas lutas? Tem se pre-

parado para viver sempre em vitória? Tem se comprometido 

com os alvos, metas e objetivos de Deus para você? Então 

creia, você já é mais que vencedor! Soldados valentes do exér-

cito de Cristo possuem consigo a promessa da vitória. Acre-

dite! Você vai alcançar todos os sonhos e projetos que Deus 

tem para você.

Você é um vencedor 
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