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Só vence quem persevera 

Muitos obstáculos irão se apresentar em nossa trajetória. No mundo 
teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, conforme nos orienta o Senhor 
Jesus no evangelho de João 16:33. 

Alguns obstáculos que precisam ser vencidos: 

a) Desânimo – O desânimo é um inimigo fortemente armado, pronto a 
devorar sua vitima. Todos os dias ele nos visita. Não dá bom dia, invadindo 
agressivamente o espaço que não desejamos que ocupe. Vencê-lo será uma 
ação todos os dias. Ele não é bem-vindo entre nós. Não permita que entre 
dominando a mente, enfraquecendo metas e objetivos. 

b) Fracasso – Quem nunca fracassou? Quem nunca foi derrotado numa 
batalha? Os fracassos devem servir como combustível para levantarmos, 
tentando novamente. Eles existem, são reais, e como o desânimo, sempre 
aguardando uma oportunidade. Aceite os desafios da vida como forma de 
amadurecimento e desenvolvimento. Os fracassos não podem nos derrotar, pois 
somos mais que vencedores por meio Daquele que nos amou. 

c) Falta de objetivos claros e definidos – Personagens bíblicos como 
Moises, Josué, Neemias, receberam de Deus visão de Sua vontade. Receberam 
a visão de Deus e persistiram no cumprimento da missão revelada na visão. 
Focados e persistentes estavam na execução da ordem do Senhor. Oremos para 
que o Senhor nos dê objetivo e metas claras. Assim, seguiremos fazendo a 
vontade de Deus e vencendo nossas lutas. 

Na Bíblia Sagrada encontramos inúmeras histórias de pessoas comuns 
que venceram seus desafios, dia após dia. Encontramos exemplos, no livro dos 
Hebreus capítulo 11:30-40, sobre alguns israelitas que viveram na terra de 
Canaã, a terra prometida: “Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de 
rodeadas por sete dias.  Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os 
desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? 
Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de 
Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos 
profetas,  os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, 
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,  extinguiram a violência do 
fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se 
poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros.  Mulheres 
receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não 
aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição;  outros, por sua vez, 
passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. 
Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada; 
andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, 
afligidos, maltratados (homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos 
desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que 
obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização 



 
da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que 
eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

Assim, percebemos que a perseverança é um dos ingredientes eficazes 
no caminho da vitória. Persistir, permanecer, continuar tentando, se torna 
essencial na jornada terrena. Confiando em Deus, procurando fazer Sua vontade 
em obediência, chegaremos ao porto seguro onde poderemos ancorar nossa 
vida Naquele que é nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor nos dê vitória a cada 
dia e nos faça perseverar sempre.  


