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&quot;Tenho-vos dito isto, para que em Mim tenhais paz; no mundo tereis aflições,

MAS TENDE BOM ÂNIMO, EU VENCI O MUNDO.&quot; (João 16.33)

&quot;Mas em todas estas coisas SOMOS MAIS DO QUE VENCEDORES, por aquEle que
nos amou.&quot; (Romanos 8.37)

[...]

Legal...

Disso aí eu já sabia...

E tô cansado de ouvir...

Mas há algo que talvez você não saiba:

O QUE É SER MAIS QUE VENCEDOR?

Tenho aqui duas respostas:
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1ª) SOMOS MAIS QUE VENCEDORES PORQUE ANTES DE LUTARMOS A VITÓRIA JÁ É
NOSSA.

Não digo isso por loucura ou por falta de conhecimento, na minha Bíblia [e na sua também]
está escrito isso e EU CREIO.

Olhe só isso:

&quot;O SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis.&quot; Êxodo 14.14

&quot;Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do
SENHOR para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã
sai-lhes ao encontro, porque o SENHOR será convosco&quot; (2ª Crônicas 20.17).

QUE DEUS É ESSE MINHA GENTE!!!!!!!!!!!!!

ELE nos manda ficarmos calados e parados porque ELE é quem vai pelejar contra nosso
inimigo [de novo né... pra variar].

E antes que você diga que não é dessa maneira, veja o final do versículo 20 desse mesmo
capítulo de 2ª Crônicas: &quot;Crede no SENHOR vosso Deus, e estareis seguros; crede nos
seus profetas, e prosperareis&quot;

ISSO QUE É PORFECIA!!!!!!!!!
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Mas para deixar essa promessa ainda mais linda, temos muitas outras confirmações no Novo
Testamento. Quer ver?

&quot;Porque todo 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, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de
Deus?&quot; (1º João 5.4-5)

Viu? Neste versículo aqui diz que TODO aquele que é nascido de DEUS, assim como você e
eu, VENCE... independentemente das circunstâncias, ele VENCE. Observe duas ciosas: O
verbo não está no condicional, nem no futuro e muito menos no pretérito, mas está no
&quot;PRESENTE AFIRMATIVO&quot;. É assim e pronto acabou. E a outra coisa é essa: Você
percebeu quem escreveu isso? Ninguém além daquele João, o discípulo amado, o único dos
doze que estava na cruz com CRISTO, ali aos pés dEle sem se importar com nada. João como
nenhum outro sabia falar a linguagem do sofrimento, pois ele presenciou a VITÓRIA DA
HUMANIDADE ali no calvário. Percebeu isso? Eu escrevi &quot;VITÓRIA DA
HUMANIDADE&quot;, mas foi JESUS quem venceu!?!?! A vitória de JESUS é a nossa vitória,
por isso &quot;SOMOS MAIS QUE VENCEDORES PORQUE ANTES DE LUTARMOS A
VITÓRIA JÁ É NOSSA&quot;. está escrito na história do Cristianismo. Quem poderá apagar
isso, me fala? NINGUÉM NESSE MUNDO OU EM QUALQUER OUTRO, PODE APAGAR A
ESCRITA DA SUA VITÓRIA!... NUNGUÉÉÉÉMMM!!!!

2ª) SOMOS MAIS DO QUE VENCEDORES PORQUE, APESAR DE PERDERMOS UMA OU
OUTRA BATALHA POR NÃO SERMOS PERFEITOS, A GUERRA JÁ ESTÁ VENCIDA.

Como escrevi na primeira resposta, a vitória já é nossa, mas nem sempre sairemos sem
marcas. É quase impossível sairmos de campo sem tomarmos um gol, pois o nosso adversário
é forte como um leão e possui poder sim. Mas o poder dele é limitado pela permissão de
DEUS. O diabo só pode agir aonde DEUS permite. Sabia disso? Prova disso é o exemplo
descrito no livro de Jó: &quot;E disse o SENHOR a Satanás: Eis que tudo quanto Jó tem está
na tua mão; somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do
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SENHOR. E disse o SENHOR a Satanás: Eis que ele está na tua mão; porém guarda a sua
vida&quot; (Jó 1.12 e 2.6).

Uma das coisas que eu acho mais interessante na Bíblia é que o mesmo Homem que disse
para termos bom ânimo, lá na frente, na madrugada do dia da sua morte Ele disse: A Minha
alma está cheia de tristeza (angustiada) até a morte; ficai aqui, e velai Comigo (Mateus 26:33).
Ser mais que vencedor não é fácil mesmo não. Jesus Cristo, o Autor da nossa Vitória, sofreu...
literalmente sofreu demais... Mas apesar dessa dor, tristeza e angústia que Ele sentiu, ele não
desanimou, e como homem de carne e osso, provou para todos que é possível VENCER, por
isso Ele declarou com toda convicção e certeza, mesmo antes de se angustiar e até de morrer:
EU JÁ VENCI O MUNDO!!!!!

Depois desses acontecimentos, Seus discípulos aprenderam a lição direitinho. Veja só o que o
Apóstolo Pedro escreveu:

&quot;Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar,
como se coisa estranha vos acontecesse; mas regozijai-vos por serdes participantes das
aflições de Cristo; para que também na revelação da Sua glória vos regozijeis e exulteis. Se
pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida,
ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios; mas, se padece
como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Porque já é tempo que
comece o julgamento pela casa de Deus; e se começa por nós, qual será o fim daqueles que
desobedecem ao evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o
ímpio pecador? Portanto os que sofrem segundo a vontade de Deus confiem as suas almas ao
fiel Criador, praticando o bem.&quot; (1ª Pedro 4.12-19)

QUEM TEM FÉ EM PALAVRAS ASSIM, TEM O ÂNIMO FORTALECIDO E RESTAURADO!

Tem algo ainda mais poderoso em referência a esse assunto no livro de Atos, algo
“loucamente” divino e fantástico: “Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos,
açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se
pois da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta
pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar,
e de anunciar a Jesus, o Cristo.” (Atos 5.40-42).
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Deixe-me explicar de um modo “loucamente” edificante esses três versículos: Após terem sido
presos por haverem transtornado o mundo pelo poder do Evangelho (OH GLÓRIA!), os
apóstolos e os discípulos de Jesus foram açoitados e ordenados a não mais pregarem em
nome daquEle Jesus [aquEle mesmo que morreu por você e por mim, está lembrado dEle?].
Só que além de não terem acatado as ordens dos homens, pois no mesmo livro de Atos, no
mesmo capítulo (vers. 29), o mesmo Pedro que escreveu aquelas impactantes palavras que
você acabou de ler acima, disse: “Importa antes obedecer a Deus que aos homens”, eles ainda
tiveram a ousadia, que é FRUTO DA NOSSA FÉ (VOCÊ CRÊ NISSO?), de ficarem mais do
que feliz, sentindo-se dignos por estarem com o corpo todo marcado de tantas varadas que
receberam. Imaginem um dizendo sorridentemente para o outro: EU TENHO AS MARCAS DE
CRISTO!!! (NANANANA...!!!) (Gálatas 6.17)

TREMENDO ESTA MENSAGEM QUE DEUS REVELOU NÃO É?

DÁ ATÉ PRA ESCREVER UM LIVRO COMTUDO ISSO!!!

(OBS: Tudo para a Glória de DEUS)

Mas o que isso tem a ver com o título [ou assunto] do texto: &quot;O CURINGA DO
DIABO
&quot;?

Simples:

O diabo tem um &quot;dom&quot; que milhares de crentes não possui: PERSEVERANÇA.
Para ele, não importa o quanto ele seja expulso, pisoteado e xingado... ele não desiste. Apesar
dele mesmo saber que já está derrotado desde antes da fundação do mundo. Por isso, quando
nos entregamos por completo nas mãos de DEUS, ele saca suas últimas e maiores
&quot;CARTAS&quot;, que eu costumo chamar de CURINGAS DO DIABO. Coisas esquisitas e
trágicas começam a acontecer sem explicação.
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Quer saber de uma coisa? VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO!!!

“Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha
cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu
senhor! que faremos? Respondeu ele: Não temas; porque os que estão conosco são mais do
que os que estão com eles. E Eliseu orou, e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos,
para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu; e eis que o monte estava cheio de
cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.”(2º Reis 6.15-17)

Esses mesmos carros de fogo que estavam ao redor de Eliseu e o seu moço, estão ao seu
lado 24 HORAS por dia. Além disso, o próprio Jesus Cristo disse: “...e eis que EU estou
convosco todos os dias até a consumação dos séculos” (Mateus 28.20).

Veja só que promessa: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do
Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu
Deus, em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinho, e da peste perniciosa. Ele te
cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio; a sua verdade é escudo
e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda
na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, e dez mil
à tua direita; mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a
recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua
habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus
anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.” (Salmos
91.1-11)

Ainda existem muitíssimas promessas de proteção iguais a esta. Só mais uma pra finalizar:

“Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e
procurando a quem possa tragar; ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos
sofrimentos estão-se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça,
que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, ele
mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A ele seja o domínio para todo o sempre.
Amém.” (1ª Pedro 5.8-11)
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Então, O QUE TEMER?

O diabo tem o curinga. E daí? Nós temos o “DONO E JUÍZ DO JOGO” AO NOSSO LADO...

ou melhor... DENTRO DE NÓS!!!!!!!!!!!!!!!!!

DE FATO O DIABO ESTÁ NAS ÚLTIMAS... MAS ELE NÃO DESISTIRÁ DE VOCÊ!!!

SE ALGO NA SUA VIDA ESTÁ DANDO ERRADO, É PORQUE O INIMIGO ESTÁ FURIOSO. E
SE ELE ESTÁ FURIOSO, É PORQUE DEUS ESTÁ CONTENTE. E SE DEUS ESTÁ
CONTENTE:...

&quot;... O SENHOR SATISFARÁ OS DESEJOS DO TEU CORAÇÃO&quot; (Salmos 37.4)

GUARDE ESTÁ PALAVRAS NO TEU CORAÇÃO E AGUENTA FIRME!

NÃO DESANIMA NÃO, TODOS NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ, PRINCIPALMENTE SUA
FAMÍLA E AQUELES QUE ESTÁO EM TREVAS.

ELES PRECIAM SER ILUMINADOS POR ESSA LUZ QUE ESTÁ EM VOCÊ!!!!!!!

DEUS TE ABENÇOE!

Pr.LucianoXisto – 22/mar/2010
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