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O CAMINHO PARA A VITÓRIA

No mundo, as pessoas vivem vidas de fracasso muitas vezes, mesmo
tendo sucesso na vida financeira. Mas só dinheiro não traz felicidade. É preciso
paz interior, tranqüilidade para viver bem. No entanto, a Bíblia nos ensina que
quando uma pessoa está no mundo, sem Deus, ela vive debaixo de influência
das trevas. E isso, faz com que ela viva debaixo de pressões e tristezas que
amarguram muitas vezes sua vida.
Mas basta um olhar na face de Jesus e a coisa muda. Ele nos preenche
e fortalece.
“E servireis ao SENHOR vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a
vossa água; e eu tirarei do meio de vós as enfermidades.” Êxodo 23:25
A PRESENÇA DE DEUS AFASTA A DEPRESSÃO
A depressão normalmente é falta de chão, falta de algo que parece não
ter mais jeito, é o sentimento de uma perda irreparável. Por isso, quem tem
Jesus nunca entre nesse estado, pois não tem como perder Jesus, a menos
que nós o abandonemos. Ele jamais nos abandona.
“E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o
bem; e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de
mim.” Jeremias 32:40
O Senhor coloca em nosso coração o Seu Temor para que nunca nos
desviemos dele. A presença do Senhor dá sentido para a vida, alegra o viver,
mesmo em meio a lutas, somos mais que vencedores.
A SEGURANÇA DA SALVAÇÃO TRAZ PAZ
“E a minha alma se alegrará no Senhor; alegrar-se-á na sua salvação.”
Salmos 35: 9.
“Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.”
Salmo 91: 16

Salvação fala de um estado de se sentir seguro, de estar livre de uma
situação de perigo e desespero. Quando o Senhor nos salva, ele nos traz para
um lugar de descanço e paz. A felicidade começa a brilhar em nossos olhos e
nossa boca se abre em sorriso. Por isso, o crente ri atoa.
Isso é viver uma vida vitoriosa. É viver em paz e segurança. Pois a
segurança que o Senhor nos dá é eterna, não é igual à do mundo que passa
como fumaça. A glória do mundo é tão passageira, que em poucos dias vira
esquecimento, não nos lembramos mais. Mas as vitórias conquistadas na
presença de Deus duram para sempre.
O PODER DE DEUS NOS GUARDA
“Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a
Salvação, já prestes a se revelar no último tempo.” I Pedro 1:5.
Quando somos sinceros com Deus e o buscamos de todo coração, ele
nos guarda em Sua Presença para que não nos percamos, mas para que
alcancemos a Salvação tão esperada. Guardar significa proteger, cercar com
muros em volta para não se perder.
Você já observou que quando temos algo de muito valor nós protegemos
com mais cuidado? Quando você tem algo de pouco valor, você deixa jogado,
não se importa, mas quando é algo de muito valor, você esconde para ninguém
roubar. O Senhor nos ama tanto que Ele nos protege com o Seu Poder para
nos livrar das mãos do diabo.
Porém Israel é salvo pelo SENHOR, com uma eterna salvação; por isso
não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade.” Isaías
45:17

CONCLUSÃO
Se quisermos viver uma verdadeira vida de vitória, o caminho é Jesus.
Fora dele, só há decepção e frustações, pois o mundo não tem nada a nos
oferecer. Vamos buscar essa Salvação que traz para nossas vidas a
verdadeira paz interior e um sentimento de segurança por estarmos protegidos
pelas potentes mãos do Senhor.
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