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Vencer é atingir um alvo ( Fp 3:13-14, II Tm 4:7-8 ). 

É ter um objetivo, o qual é Cristo, ele é o nosso alvo. 

Para isso precisamos nos dedicar totalmente a ele, deixando tudo o que o 
mundo nos oferece, e pelo contrário, trazendo os que estão lá para Cristo.  
Como? Com o nosso comportamento Cristão. 

Dedicando-nos a Deus estaremos sempre aprendendo Dele e passando 
para aqueles que não o conhecem. 

Como aprender? (II Tm 3:16-17, Tg 3:13). Sem dúvida é nas reuniões, 
nos cultos que desfrutamos o melhor da palavra de Deus. 

E para isso precisa o que? A nossa obediência, santidade para 
ganharmos mais visão (Hb 4:12). 

Quando abrimos todo o nosso ser para receber o falar divino, a palavra 
do Senhor entra e habita em nós para trabalhar o nosso interior. Porque? 
Sim, ela é viva e eficaz, e por ser viva não podemos desprezá-la. O falar 
do Senhor sempre nos produz algo que nos leva a atingir o nosso alvo, nosso 
objetivo que é Cristo. 

Quem não quer obter sucesso, ser vitorioso em sua vida? Materialmente 
falando todos se esforçam. Da mesma forma nós devemos nos esforçar para 
atingirmos o nosso alvo (Cristo) e porisso precisamos da sua comunhão. 

Como tem sido a nossa comunhão com Deus?  Qual tem sido o nosso 
objetivo? 

Precisamos dialogar com Ele para o nosso alvo ser atingido, ser 
alcançado. 

Como dialogar? Precisamos de muita oração e meditação na sua palavra 
(Dn 6:10, Sl 55:17). 

Orar se possível 3 vezes ao dia ( I Ts 5:17 ). 

 

 



Exemplo 

Se quando estamos numa roda de amigos, os assuntos mais discutidos 
são: esporte, carros, festas, namoro, moda, etc, porque não podemos com a 
mesma naturalidade falar do que aprendemos do Senhor? Fazendo a 
diferença lá fora deixando nossa luz brilhar nas trevas com o nosso 
comportamento cristão verdadeiro. Muitas vezes diante dos irmãos, da 
família Cristã temos um comportamento, mas longe é outro diferente. 

O centro de nossa vida tem de ser o Senhor, tudo o mais tem de 
girar em torno Dele, para sermos vasos de honra, de benção como diz o hino 
304 do Cantor Cristão. 

Se considerarmos um pouco, facilmente vamos perceber que não 
podemos depender dos padrões estabelecidos pela sociedade. 

Exemplo: Algumas coisas que antigamente eram consideradas como 
imorais e reprováveis, hoje são aprovadas com muita naturalidade. 

Quem mudou?  Deus ou o homem? Sinais dos tempos? 

Deus não muda e não falha, permanece imutável eternamente. 

O homem porém muda, e não podemos ignorar que, sem Deus e sob a 
orientação de Satanás, a sociedade humana tem mudado para pior. 

Exemplo: Antigamente o pior aluno ou o pior elemento eram companhias a 
serem evitadas, mas hoje ser o bonzinho é que é o problema. Antigamente 
dizia-se que entre muitos sempre havia uma ovelha negra, hoje as ovelhas 
brancas é que são raras. Mudou por completo. 

E nós, cristão verdadeiros, precisamos ser para o nosso Deus vaso de 
honra ou de desonra? Devemos ser vasos de bênçãos. 

Existem pecados que são reprovados pela maioria das pessoas e esses 
pecados são para nós como uma mancha de lama na nossa roupa branca, que 
vemos claramente.  

Mas existem pecados que são aprovados pela maioria, esses são como 
uma pintura em cores coloridas estampadas em nossa camisa branca. 

Qualquer pessoa condenaria a camisa com lama, mas apreciaria a camisa 
colorida. 



Exemplo : Se matarmos uma pessoa todos vão condenar, mas se nos 
orgulharmos por aquilo que fazemos na obra de Deus, não vamos ser tão 
condenados pelas pessoas. 

Então, qual o nosso alvo, o nosso objetivo?  Você tem planos voltados 
para você mesmo unicamente? Ou se preocupa com as coisas de Deus?  Lc 
10:38-42 

Não faça de Deus o seu pronto socorro. 

Até agora vimos que para sermos vasos úteis nas mãos do Senhor, vasos 
de honra, primeiramente precisamos tratar com os nossos pecados e com o 
mundo, e assim conseguiremos o nosso alvo, nosso objetivo para estarmos na 
presença de Deus com fidelidade. 

Pedimos a Deus que nos faça um vaso novo. 

 


