Mensagem: Ao que vencer. Por David Keeling.
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Nesta manhã olharemos um pouco para o livro de Apocalipse e buscando uma melhor maneira de falar
sobre isso, algo que Jesus falou, algumas das últimas coisas que ele falou diretamente ao apóstolo João
quando ele esteve na ilha. Ele registrou mensagens para entregar às igrejas. Tratava-se de mensagens
de Cristo às suas igrejas. Vamos estudar alguns detalhes em torno do capítulo 2 deste livro.
Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no
meio dos sete castiçais de ouro: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não
podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste
mentirosos. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho,
porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e
pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se
não te arrependeres. Tens, porém, isto: que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore
da vida, que está no meio do paraíso de Deus.Apocalipse 2:1-7
Falaremos basicamente a respeito da vitória e quantas vezes Cristo nos exorta a alcançarmos. Ele
colocou aquela responsabilidade sobre nós, sobre nenhum outro, nem sobre ele mesmo, mas sobre nós
mesmos para alcançarmos. Cristo nos proveu o meio para retornarmos a Deus a agora ele nos deu o
caminho quando tomou as chaves da morte e do inferno nos libertando desse mundo e oferecendo a
esperança da vida eterna, da luz e agora é nossa opção vencer.

Existem muitas batalhas para

encararmos, todas essas coisas que temos lutado e batalhado contra , mas a vitória é para o vencedor!
Já pensei muito ao respeito disso e eu acho que no paraíso, ainda teremos nosso livre arbítrio, pois
acredito que ainda teremos nosso desejo de escolha. Os anjos o possuem no paraíso, eles fazem
escolhas e é por isso que Satanás levantou-se e uma parte dos anjos seguiram-no em rebelião contra
Deus. Nós não pensamos nisso, pensamos que iremos para o paraíso e todos estarão felizes lá e tudo
será maravilhoso. Sabe, Deus nos criou no princípio como uma alma vivente, algo feito para viver para
sempre. Não fomos criados para sermos destruídos, mas criados como alma vivente para existir para
sempre. Pessoas que vão para o inferno, fizeram suas escolhas porque decidiram seguir Satanás e as
trevas. Eles estarão lá para sempre com seu senhor. E as pessoas que fizeram sua escolha para seguir a

Cristo, estarão com ele para sempre com o seu Senhor. A única razão para termos a oportunidade de
deixarmos as trevas para a luz é por causa da graça de Deus! A graça de Deus, mostrando misericórdia
para com a humanidade danado a oportunidade de retornar para Ele. A Satanás jamais foi dada a
oportunidade da graça, ele não sabe o que significa a graça, porque Deus nunca lhe ofereceu
misericórdia. Ele recebeu o julgamento, porque ele escolheu rebelar-se contra Deus e escolheu seu
caminho e nunca houve a oportunidade estendida a ele para arrependimento. Mas o homem é
privilegiado com a oportunidade para arrependimento. Não se trata apenas de uma opção que nós
temos, é uma responsabilidade, uma preciosa oferta de Deus. As pessoas escutam a palavra
arrependimento e se levantam dizendo: Não gosto! Então rejeitam a oferta de Deus. A oferta de Deus é
arrependa-se ou morra. Por isso trata-se da mais preciosa oferta. Gloriosa oferta é podermos retornar
ao Deus do céu. Quando nós morrermos, nós continuamos sendo quem somos, retemos nossa
identidade, a Bíblia diz que seremos revestidos de um novo corpo. Que não haverá pecado ou rebelião
contra Deus. Tudo será glorioso, porém não nos tornaremos robôs quando chegarmos lá.
Continuaremos sendo quem somos. Por isso, a pressão e o teste vêm até você. Por isso as coisas que
você tem lutado contra continuamente. Por isso é tão difícil. Porque você está sendo provado, testado,
para ver se você verdadeiramente, como Jesus disse: Quem vier após mim e negar a si mesmo, levando
a sua cruz, rejeitando seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, sua terra ou ainda sua própria vida, porque se
você amar qualquer dessas coisas mais que a Deus, você não vai encaixar lá. Por se qualquer coisa tentar
te fazer voltar, você será deixado de lado. E é por isso que você passa por todas as provas. E é por isso
que Deus permite que Satanás prove Jó até sua própria vida, para provar que este homem permaneceria
fiel, não importa o que acontecesse. Tire todas as suas posses, seus filhos, faça sua mulher se voltar
contra ele amaldiçoando-o, faça que seus amigos venham até ele, como jovens orgulhosos, querendo
lhe ensinar lições, reprovando-o apenas para ver, se testando possa provar que ele é fiel a mim. E Deus
dirá, esse é o tipo que entrará no céu! Esse é o tipo que estará lá! Porque eles pertencem ao céu,
porque eles querem estar lá, rejeitando qualquer coisa neste mundo para serem meus. Que gloriosa
coisa é vencer este mundo! É sobre isso que se trata toda tentação. O mundo quer te derrubar para te
fazer desistir do teu Deus. Eles tentam conquistar sua atenção e sua simpatia por aquilo que te afasta de
Deus. Eles vão tentar te fazer relaxar dizendo , está tudo certo, está tudo certo, pode ficar feliz em tua
igreja, apenas descanse lá! Apenas adormeça ali como um bom membro dessa igreja. Muitos como você
podem fazer a mesma coisa. Pode pensar, tudo o que tenho a fazer é seguir com todos os que estão sob
esse propósito. E você poderá perder! Você tem que vencer este mundo, você tem que vencer as
tentações. Não pode apenas entrar sem esforço.

Um irmão que estava aqui no começo chamado Robert, falou varias vezes dizendo ¨ tudo o que
quero é ser normal. Tudo o que eu quero é apenas passar. Toda minha vida havia batalhas e lutas e
tudo mais! Eu vim do mundo e agora apenas quero entrar em uma igreja e passar com eles. É tudo o
que quero! Apenas passar! Tudo o que quero é estar lá, apenas me encaixar e ser um boa pessoa na
igreja.¨
Quando ele tentou participar com as igrejas mennonitas, Outra coisa que ele me disse foi ¨Quando
vou manter minha boca fechada e vai dar tudo certo.¨
E eu explique pra ele dizendo , ¨Robert, você não pode fazer isso! Simplesmente não pode fazer isso!
Essa é uma batalha, uma guerra pela sua alma! Ou vai escalar o monte ou vai descer direto por ele!
Existem algumas pessoas que parecem que podem apenas passar, mas só existem dois caminhos! Um é
caminhar para a montanha e outro é deslizar para baixo! Voce não pode somente passar sem lutas
como algumas pessoas que formam treinados em evitar as lutas! Eles dizem coisas certas, fazem apenas
as coisas certas, e tem uma religião sem lutas.
Mas nos estamos em guerra e essa guerra é por nossas almas! E nós seremos testados no profundo de
nosso ser para provar se iremos ser fiéis a Ele. Seremos testados pela mesma coisa para ver se estamos
tão confortáveis ou desistiremos e descansaremos ou seremos pressionados para alcançar o Reino de
Deus. Não há lugar para quem quer evitar as lutas. Roberto tentou evitar suas lutas e procurou a saída,
essa saída é a morte e ele saiu, ele esta morto espiritualmente falando.
Há apenas dois caminhos: Um estreito e apertado e duro e difícil e você será testado e tentado ou
você simplesmente passará como um peixe morto flutuando rio abaixo. Esse é o jeito do quem quer
flutuar. È a morte é o que afunda. As palavras de Jesus são para o que vencer! Voce tem que vencer o
desejo de buscar descanso aqui nessa terra ou procurar uma garantia simplesmente descansando nas
promessas. Acho que isso mesmo e uma das coisas mais perigosas que vai ser causa da condenação de
muitos. A única promessa e o que Cristo oferece ao fiel, Ele diz: “Ao que vencer eu darei”e essa é a
única promessa que temos é a nossa salvação! Mas se estamos descansando numa promessa confiados
que estamos salvos estamos confiando em algo que não vai passar a prova.
Eu não vivo sempre com medo se vou ao inferno. Eu vou ser fiel porque minha confiança está no
Senhor, ela está em Cristo, mas eu estou em guerra! Não vou ser egoísta morrendo de medo da minha
própria salvação, não vou desviar por isso ou desistir por isso e perder tudo, Jesus disse: Esse é o
caminho, andai nele. Minha responsabilidade é ficar nesse caminho. Meu medo está em me guiar a

manter-me neste caminho e não adormecer ao longo do caminho. As palavras de Jesus aqui são para o
que vencer será salvo! Em Mateus 25 está escrito: Porque o Reino dos Céus é como um homem que
viajou para longe de seu país e chamou seus próprios servos e deu-lhes seus bens. Para o primeiro
deu-lhe cinco talentos e para outro dois e para outro um de acordo com suas habilidades e então
partiu.
Eu e você somos seus servos. Ele nos chamou para fora deste mundo. Seu chamado para nós não é
para permanecermos aqui. Nós ouvimos sua voz, nós nos levantamos, escolhermos segui-lo. Ele nos
escolheu! Ele escolheu o mundo todo! E nos deu a oportunidade de ouvirmos sua voz! E nós ouvimos e
começamos a segui-lo. Assim ele nos deu a liberdade de satanás e nos deu todos os seus bens e então
partiu para seu país distante. Existe uma canção que conhecemos, Nós não vimos sua face, nem
ouvimos suas palavras e seus ensinos quando ele estava na terra. Eu amo esses homens, esses
apóstolos, que caminharam com Ele, falaram com Ele. Eles realmente estiveram com Cristo! Falaram
com Cristo! João muitas vezes debruçou sua cabeça e deitou sobre seu Peito! Ele O amou! E ele O ouvia!
Ele estava lá! Não podemos entender como era isso! Ele partiu para seu país distante!
A bíblia diz que bem aventurados são aqueles que mesmo não vendo tiveram fé para permanecerem
fiéis a Ele, não importa o custo. Não importa o que seja tirado de você, não importa o que venha sobre
você para tentar afastar seu coração, seja fiel.
Jesus deu a cada homem certas responsabilidade e partiu. Ele não vai ficar dizendo pra você cada passo
tem que tomar. Não se trata disso, se trata de você assumir sua responsabilidade de provar a si mesmo
ser fiel para ser digno! Ele te concedeu algumas pequenas coisas para se responsabilizar por elas. Ele
não te colocou como rei duma cidade. Ele apenas te fez seu filho, ou uma filha ou uma esposa, ou um
pai. Ele apenas te deu uma vida para ser fiel a Ele. E logo ele partiu deixando a responsabilidade nas suas
mãos para ver o que você fará com aquilo. O que vai fazer com essa vida que foi dada a você? O que
você vai fazer com isso? Vai desperdiçá-la? Vai gastar todo o teu tempo fazendo da tua vida perfeita
neste mundo? Ou vai pegar seus talentos sabendo isso é sua responsabilidade. Todos estão esperando
por Deus mas Você é o único que pode tomar essas decisões para ser responsável. Você precisa tomar
todas as decisões responsáveis. Estou falando a respeito de ser achado fiel em qual quer posição que
você estiver. E às vezes isso significa apenas ficar calado e ser achado fiel. Você teve problemas
enquanto era jovem? Não aprendeu a ser obediente? Apenas fique calado e prove a si mesmo sendo
responsável e fiel. Seja fiel nas pequenas coisas! Obediente como Gideão. Sua responsabilidade era de
malhar trigo no lagar e depois de ter feito tudo com todo seu coração e os anjos falavam com ele.Deus

quer identificá-lo como alguém que Ele possa usar. Quase todos os homens na Bíblia eram homens
jovens comuns. Davi era um pastor de ovelhas, fiel à responsabilidade que ele tinha, se você não pode
ser fiel nas pequenas coisas, como Deus poderá confiar em você em qualquer coisa real? Se você não
pode ser fiel nas pequenas coisas em suas mãos, em sua carne, em seu sangue, como Deus poderá
confiar a você algo espiritual? Ele não pode. “E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos
negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou
também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu
senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Mateus 25:16-19”
Sabe, geralmente quando começamos um novo projeto, ou um novo trabalho, olhamos para o objetivo
e nos damos ao trabalho e à batalha e vamos lá encorajado e sujamos nossas mãos. Depois de um
tempo queremos ver o resultado e questionamos: o que pode estar acontecendo? Não importa o que
fazemos, não importa quanto seja nosso animo ao começo, após alguns dias a coisa já não é tão
divertido assim. Você pode tomar sorvete todos os dias, mas depois de um tempo, isso se tornará uma
obrigação. É como as coisas funcionam nesse mundo! Tudo se torna obrigação! Você tem continuar
sendo fiel seja qual for a situação. Ele deu seus talentos e depois de muito tempo ele retornou!
Depois muito tempo , quer dizer eles tiveram suficiente tempo para desistir. Voce acha que as batalhas
demoram demais, que os testes demoram demais, que as tentações e provações demoram demais?
mas o propósito é que sejamos achados fiéis.
Deus sabe e Ele deixa que essas coisas venham sobre nossas vidas! Para nos provar! Para testar-nos e
ver se nós vamos ser fiéis! Aprenda a ser fiel nas pequenas coisas! Deus poderá confiar a você algo
maior. Chegará o dia das contas. Em que o Senhor daqueles servos tomará contas. Não sabemos o que
significa em todos os detalhes, mas em Coríntios diz que há obras que passarão pelo fogo. Tudo o que
nós fizermos nessa vida passará pelo fogo no dia do juízo. Todo homem estará diante de Deus e será
passado pelo fogo. E tudo o que não passar pelo teste será completamente destruído pelo fogo. Porque
no céu, há ouro lá, há pérolas e somente coisas boas. Somente coisas que passam no teste e não haverá
nada da carne ou sangue, pois serão queimados. Somente os que vencerem estarão lá! Tudo o que for
possível vencer o fogo estará lá, isso é tudo! Tudo será provado pelo fogo e toda obra dos homens
passará pelo fogo! No texto diz: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está
posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a
declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra

que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se
queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.1 Coríntios 3:11-15” Isso
significa que tudo o que tivermos, passará pelo fogo. Por isso hoje, o fogo nos testa e nos prova e as
coisas que vem às nossas vidas são provadas. Existem coisas que nós podemos fazer, porém elas não
vão ser aprovadas no teste. Tudo passará pelo fogo. O texto diz , Ele sofrerá a perda, porém ainda será
salvo. Ainda assim seremos passados pelo fogo. Podemos não entender no detalhe tudo o que este
texto diz, mas acreditamos que se completa com o que Jesus diz. Não pense que você pode ser salvo
sem fazer nada. Somente o que vencer, será salvo. Nós ainda poderemos vencer. Nós ainda poderemos
pertencer ao paraíso. Ele irá colocar a todos juntos e nos fará passar pelo fogo. Agora na continuação
do texto: “Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos,
dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E
o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;
entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor,
entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor:
Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu
senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um
homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste;Mateus 25:20-25” Aqui
temos algo interessante. Existem pessoas que podem pegar um so verso para refutar o que a bíblia
claramente nos mostram em 10 textos diferentes. Onde existe um verso que as pessoas colocam toda a
sua esperança Lançam todas as verdades fora e colocam em um só verso. Nesse exemplo usam esse
verso para defender a Idea de que não importa a forma como vivem, no final, perderão a recompensa,
mas ainda assim serão salvos pelo fogo. Vamos prestar bem atenção ao que Jesus nos fala nesta
passagem. Não permita que um único versículo destrua tua alma! Não permita que um versículo isolado
seja a base de toda a tua teologia! “E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é
teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; (Você acha que esse servo
esta sendo salvo por meio do fogo aqui?) sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não
espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu
com os juros. Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver
será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o
servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:25-30”
Vamos jogar fora todo aquilo que Jesus disse pra dizer que Aquele homem venceu? Uma das coisas que
aprendemos, a respeito de tudo o que Jesus ensinou e que se quisermos jogar fora o que Jesus ensinou

podemos encontrar algo para começar uma teologia, porque existem versos que podem apoiá-la. Isso e
o que faz um advogado pois eles procuram uma saída na lei para justificar algo.
Quando comecei pregando foi de porta em porta, a partir da próxima porta de nossa casa, e percorrei
toda a quadra, e toda a cidade. Chego falando sobre Jesus, e rapidamente encontro alguns que
começam a defender sua teologia que pode parecer realmente boa, tipo “Eu nunca poderei perder
minha salvação” ou do tipo “Eu necessito ser batizado, nascer de novo ou ser regenerado” ou “Tenho
feito parte da Igreja e posso passar por tudo” e eu chego em casa depois de lidar com quase todo tipo
de teologia, e dobro meus joelhos e abro minha Bíblia e clamo, Senhor! Mostra-me a verdade!
A verdade é que a vitória é ao que vencer, aquele que for fiel. Não aquele que fez a oração uma vez ou
foi salvo uma vez. O que precisa nos guiar não é aquilo que não entendemos sobre a Bíblia, mas aquilo
que temos entendido. E o Senhor falou ao servo: Bem feito servo bom e fiel. Isso é tudo o que quero
ouvir. Eu não me importo com ouro ou pérolas, tudo o que quero ouvir no dia do juízo é servo bom e
fiel. Tudo o que percorri, tudo o que tive que deixar, os testes, as provações, as tentações, nada
realmente importa! Nenhum valor dessa vida poderá se comprar quando Jesus disser: Bem feito, servo
bom e fiel! O contrário disso será mal e negligente servo. Você sabia o que eu queria e você o enterrou.
Você pensou ser muito difícil! Considerou a tentação muito grande! Caiu e descansou! Preocupou-se
com os cuidados dessa vida e deixou a palavra de Deus, abandonando também a luz da vida! Você
conseguiu desenvolver bons negócios. Mal e negligente servo, porque não permaneceste atento?
Porque você não se levantou contra aquilo? Como eu te disse. Você sabia disso, que se tratava de um
perigo. Talvez você seja um inconstante, só querendo passar, talvez você pense diferente disso e
somente considere que está tudo bem e que você está bem, o fogo vem e provará que não poderá ser
salvo, servo mal e negligente. Vamos voltar um pouco ao mal e negligente servo, de volta ao Apocalipse.
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore
da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da segunda
morte.E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de
vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.Eis que venho sem demora; guarda o que
tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a
nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 2:7, 11, 26

e 3:10-12”. O que Ele está dizendo às igrejas? O que Ele está dizendo a você? Ao que vencer este
mundo! Ao que vencer Satanás! Você conseguirá tudo isso sozinho? Não. Ele disse que iria nos guardar,
mas se você não fizer a sua parte, Ele não fará isso. A responsabilidade não é sobre como ele nos
guardará. É nossa responsabilidade, nosso talento é a respeito de nós. O talento que ele nos deu? É
nosso! Deus nos deu! O poder e habilidade que temos? Deus nos deu isso! Trata-se do que fazemos com
que Deus tem nos dado! Não criamos a nós mesmos! Medo não combina conosco! O mundo não
combina conosco! Nós temos a responsabilidade por causa do que nos foi dado! Essa é a grande falta
nos argumentos... Tudo o que nós temos vem de Deus! Toda nossa esperança e até mesmo toda nossa
responsabilidade vem de Deus! Ao que vencer! Sabe, mesmo nessa vida, às vezes trabalhamos, temos
dias maus, e tudo pode dar errado, temos um trabalho vem o chefe e diz que ainda falta. Todos os
problemas se foram! Porque ouvimos: Bem feito! Eles não se importam a respeito de quais batalhas
possamos travar, não estarão fazendo nenhum bem em se importar em quão duro trabalhamos e
quando nos esforçamos, quando para eles não fazemos nada além do que se espera de nós. Eles não se
importam, eles vêm até você e dizem que você só fez o que se esperava e dizem: Bem feito. É tudo o
que queremos ouvir. Bem feito servo bom e fiel, você venceu este mundo, você venceu satanás e
venceu a si mesmo e venceu a tudo o que se colocou no teu caminho e permaneceu fiel e me amou.
Venha estar comigo para sempre! Que Deus nos abençoe!

