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Fé Para um Ano de Vitória 

Todo fim de ano temos esperança de que o ano 

seguinte será um ano de vitória, um ano de realização 

de sonhos, de alcançar metas e de realizarmos coisas 

novas. Porém, sempre que pensamos em vitória nos 

esquecemos que só a alcançamos após uma luta, uma 

corrida, uma prova, uma guerra. 

Por isso precisamos nos manter firmes em um 

fundamento bíblico para conseguirmos alcançar 

nossos objetivos e que nos fará realmente vencer: a 

nossa fé. 

Vamos explorar alguns pontos neste momento para 

nos fortalecermos e estarmos prontos para vencer: 

1. Estarmos prontos para a batalha que irá 

começar. 

“O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela 

manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e 

carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele 

exclamou: "Ah, meu senhor! O que faremos? " O profeta 

respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco 

são mais numerosos do que eles". E Eliseu orou: "Senhor, 

abre os olhos dele para que veja". Então o Senhor abriu os 

olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos 

e carros de fogo ao redor de Eliseu.” 

    2 Reis 6:15-17 

 

Nesta passagem, percebemos uma diferença entre 

Eliseu e seu servo, ambos estavam diante da mesma 

situação, acordaram e se viram cercados por cavalos e 

homens de guerra que os atacariam e certamente, aos 

olhos naturais os destruiriam. Porém, Eliseu tinha uma 

certeza, a fé firmada Naquele que estava ao seu lado e 

por isso não temeu. Não só isso, também pediu a Deus 

que abrisse os olhos do seu servo e que Ele também 

visse aqueles que estavam com Ele.  

Em todo o tempo temos que ter a fé firmada em 

sabermos que Deus está ao nosso lado, que Jesus está 

em nosso barco e que o Espírito Santo está nos 

auxiliando e consolando em todas as etapas da nossa 

vida. Só dessa forma conseguimos ficarmos firmes 

diante das dificuldades e das fases difíceis da luta para 

alcançarmos realmente a vitória que nos está 

preparada. 

2. Temos que saber em nome de quem estamos 

lutando e invocar este nome. 

“E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com 

espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em 

nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de 

Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o 

entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua 

cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu 

às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra 

saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui 

saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor 

concede vitória; pois a batalha é do Senhor, e ele entregará 

todos vocês em nossas mãos” 

                  1 Samuel 17:45-47 

 

Nesta passagem temos a batalha de Davi contra Golias, 

o gigante filisteu que amedrontava todo o exército de 

Israel com seu tamanho e sua capacidade de guerra. 

Entretanto o que parece claro aqui é que Israel havia se 

esquecido de quem lutava ao lado deles. Não eram os 

filisteus que tinham aliança com Deus e o Senhor já 

havia prometido entregar os inimigos de Israel em sua 

mão. 

É exatamente nesta certeza, nesta fé, que Davi se 

posiciona para enfrentar o gigante. Não é a luta de Davi 

e não será a vitória de Davi, a batalha será lutada pelo 

Senhor e a vitória será dada a Israel para glória do 

nome de Deus. Ao se posicionar corretamente, firmado 

em Deus, Davi sabe que vencerá. Essa é a certeza que 

temos que ter durante toda luta, guerra, batalha, prova 

que vivermos, a certeza de que a luta é em nome de 

Deus e, portanto, Ele nos concederá vitória. 

3.  Temos que estar devidamente vestidos para 

vencer. 

 

“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que 

possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 

depois de terem feito tudo”. 

                                                                                   Efésios 6.13 

 

Nós recebemos de Deus uma vestimenta própria para 

a batalha, uma roupagem própria para toda batalha 

que enfrentarmos e que nos permitirá sairmos 

vencedores. Temos que vestir toda essa armadura para 

então estarmos preparados para a vitória e não sermos 

pegos desprevenidos. 

 

4. Só venceremos crendo em Jesus. 

 

“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido 

de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama 

também ao que dele foi gerado. Assim sabemos 

que amamos os filhos de Deus: amando a Deus e 

obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto 

consiste o amor a Deus: obedecer aos seus 

mandamentos. E os seus mandamentos não são 
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pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo; 

e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 

Quem é que vence o mundo? Somente aquele que 

crê que Jesus é o Filho de Deus.” 

1 João 5.1-5 

 

Por fim, a maior vitória em nossas vidas não será as 

conquistas que tivermos no âmbito natural, os carros, 

casas, viagens, filhos, graduações e tantas outras coisas 

que podemos obter. O nosso ano será vitorioso se nos 

mantivermos firmes nos caminhos que Jesus nos 

orienta a percorrer, se nos mantivermos firmes na 

Palavra de Deus e assim vencermos o mundo.  

Afinal, de que adianta ao homem ganhar o mundo todo 

e perder a sua alma? Não podemos nos distrair com 

todos os benefícios e prazeres que podemos usufruir 

na terra e perdermos a fé em Jesus e ao final não 

estarmos com Ele reunidos no fim dos tempos.  

Portanto, temos sim que desejar vencer em todas as 

áreas de nossas vidas em um novo ano, mas temos que 

nos colocar diante de Jesus pedindo a Ele que nos 

auxilie a nos mantermos firmes na fé na obra da Cruz, 

não desviando para a esquerda nem para a direita. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Revise seus planos para o próximo ano e analise se todos eles 

dependem também de Deus ou se estão focados apenas na 

força do próprio braço. E antes de tudo, abra espaço para os 

sonhos de Deus na sua lista, permita que Ele escreva seus 

sonhos e tenha fé de que Ele cumprirá o que prometeu. 

Texto para meditarem juntos 

1 João 5.5 


