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Cristo em vós, a esperança da glória 
 

Lição 8 – A Vitória que Vence o Mundo 
 

“...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 o 
que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho 
de Deus?” – 1 João 5:4,5 

  

 

Introdução 
 

Vivemos em um mundo conturbado e cheio de incertezas: conflitos sociais, guerras, corrupção de 
toda espécie, disputa insana por poder, injustiça e impunidade, sociedade desestruturada, famílias 
desestruturadas – e uma pandemia que já dura mais de um ano, trazendo medo e angústia a todas as 
nações. Medo e incertezas geram ansiedade e depressão. Como ser vitorioso diante de um quadro 
tão negativo que nos cerca? Pela fé! Através da fé! Somente pela fé!  
 

A maioria de nós procura viver uma vida feliz e vitoriosa – e não há nada de errado nisto. A própria 
Palavra de Deus nos incentiva a isto, conforme vimos na lição passada. Mas o que seria uma vida 
vitoriosa? Muitos gastam anos estudando para ter sucesso no mercado profissional e se encaixar nos 
modelos preestabelecidos pela sociedade, depositando sua esperança e felicidade nessa jornada. 
Assim, descobrem que, ao alcançar o sucesso – ele pode, sim, ser muito gratificante – mas não é a 
chave de uma vida vitoriosa. 
 

• Leia Hebreus 11:1-6 e responda: o que, na sua opinião, caracteriza a fé como a chave para uma vida 
vitoriosa? 

 

1. A Fé é o firme fundamento 
 

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem” – 
Hebreus 11:1 (ARC) 

 

Todo mundo sabe que, antes de construir um prédio, um dos primeiros passos é buscar conhecer o 
terreno, para poder fazer um empreendimento seguro. É essencial saber se é possível estabelecer um 
fundamento sólido, capaz de suportar o prédio que será erguido sobre ele. O autor do livro aos 
Hebreus, ao longo do capítulo 11, traz exemplos abundantes de homens e mulheres que, pela fé, 
alcançaram em suas jornadas uma vida feliz e vitoriosa. Através da fé foi possível vencer todas as 
barreiras que, ao longo de suas vidas, foram se apresentando. 
 

• Leia Mateus 7:24-27 e responda: sobre qual fundamento sua vida tem sido construída? 
 

2. Pela Fé passamos a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus 
 

“...visto que andamos por fé e não pelo que vemos” – 2 Coríntios 5:7 
 

Foi através da experiência da vara que se transforma em cobra que Moisés aprendeu a olhar com os 
olhos da fé e não com a perspectiva puramente humana – Êxodo 4:1-4. Quando o Senhor lhe ordenou 
“Estende a mão e pega-lhe pela cauda” (Êx 4:4), ao pegar a serpente pela cauda, Moisés estava dando 
o passo de fé para uma vida vitoriosa, como que dizendo a Deus: “Senhor, do meu ponto de vista eu 
jamais faria isto. Mas, confio no Senhor e, então, obedecerei”.  
 

E assim, andando por fé e enxergando as coisas do ponto de vista de Deus, “Moisés, quando já 
homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo 
de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado; porquanto considerou o opróbrio de Cristo por 
maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou 
o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei; antes, permaneceu firme como quem vê aquele 
que é invisível” – Hebreus 11:24-27. 
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3. Pela Fé cremos em Deus e faremos de tudo para agradá-Lo 
 

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam” – Hebreus 11:6 

 

É possível aproximar-se de uma pessoa, andar com ela, conviver e falar com ela, sem, de fato, 
acreditar que essa pessoa exista? Parece loucura pensar assim; porém o autor do livro aos Hebreus 
ensina que aquele que se aproxima de Deus “precisa crer que Ele existe” – Hb 11:6 (NVI). 
 

Atualmente muitas pessoas se aproximam de Deus por meio da Igreja, células, encontros individuais, 
leitura de livros, porém em seu íntimo duvidam da existência de Deus. Outros O interpretam do modo 
errado, como uma energia ativada pelo pensamento positivo ou como um conjunto de regras.  
 

Acreditar em Deus vai muito além de se “filiar” a uma religião e “obedecer” às suas boas práticas; vai 
muito além de ter por perto um talismã ou uma energia positiva.  
 

Precisamos compreender que Deus é uma pessoa. Tudo o que podemos conhecer sobre Deus Pai, foi-
nos revelado por meio do Filho, Jesus Cristo: “Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 
basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a 
mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? – João 14:8,9.  
 

Acreditar em Deus, pela fé, é criar relacionamento com Ele. E é nesse relacionamento diário com Deus 
que a nossa fé se torna vitoriosa, pois Jesus disse: “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz 
em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” – João 16:33. 
 

4. A Fé nos enche de Esperança 
 

“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem” – Hebreus 11:1 
 

• O que é Fé? O que é Esperança? 
 

Fé e Esperança são dois conceitos muito próximos, e, por esse motivo, são confundidos como sendo 
iguais, o que não é verdade. Em 1 Coríntios 13:13 percebemos que esses conceitos são distintos: 
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o amor”. 
 

A Fé, como diz o texto, é a certeza de que já recebemos ou conquistamos algo, mesmo sem termos 
visto a materialização dessa conquista no mundo natural. Sendo assim, recebemos algo, não de 
maneira mística ou pelo pensamento positivo, mas pela devida credibilidade e confiança no caráter 
imutável de Deus, sabendo que se Ele prometeu algo Ele nunca voltará atrás. Só é possível conseguir 
tal Fé se conhecermos verdadeiramente a Deus. “Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, 
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo” – Romanos 10:17 (NVI). 
 

Se na sua caminhada com seus pais terrenos eles sempre cumpriram com as palavras deles, é claro 
que se hoje eles fizerem uma promessa, de algo futuro, você vai confiar e receber, mesmo sem ver a 
“realização” de tal promessa. Isso é Fé. Para adquirir Fé em Deus é necessário conhecê-Lo, lendo 
sobre o Seu caráter e os Seus feitos e construir a sua história com Ele. 
 

E a Esperança? A esperança é o que nos enche de alegria por saber que irá acontecer no futuro o que 
já nos foi dado hoje. Muitos naufragam na fé porque perdem a capacidade de esperar. A certeza não 
pode se enfraquecer pelo tempo, é necessário ter esperança, pois ela é a manutenção da nossa Fé 
inabalável. 
 

Conclusão 
 

Fé é a linguagem do amor de Deus. Tendo Fé é possível darmos um sinal claro de que O amamos, pois 
O conhecemos e confiamos n’Ele, em Seu caráter imutável e em Seu amor por nós. Uma vida onde 
obtemos vitória é de fato uma vida onde alcançamos um nível de relacionamento íntimo, verdadeiro 
e contínuo com Deus. Uma pessoa que crê em Deus, por meio de Cristo, tem sua fé firmada em 
fundamento sólido e pode declarar alto e bom tom, como Jesus declarou: “eu venci o mundo”! 


