
ORAÇÃO
DO DIA:

Vitória, vitória!

“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores,  
por meio daquele que nos amou.”

Romanos 8.37

DIA 30

Todo atleta sonha em participar de 
uma Olímpiada. E, acima de tudo, su-
bir no pódio, ver a bandeira do seu país 
sendo erguida no centro ao som do hino 
nacional, com a medalha no peito e a 
coroa da vitória em sua cabeça.

Os vencedores entram para a história 
dos Jogos Olímpicos.

Se perguntarmos a pessoa mais res-
peitada do atletismo, por exemplo, 
quem ganhou a medalha de ouro na 
modalidade 100 metros com barreira fe-
minino nos Jogos de Munique, em 1972, 
certamente esta pessoa precisará recor-
rer ao Google para ter esta informação.

Não saberá responder de pronto que 
foi Annelie Ehrhardt, da extinta Alema-
nha Oriental. (Nota importante: Tive 
que consultar o Google).

As vitórias nos Jogos Olímpicos são 
importantes, é claro.

Mas há uma vitória muito mais impor-
tante que devemos buscar.

Esta vitória não foi conquistada por 
nós, mas por Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Esta vitória foi conquistada na cruz do 
Calvário, quando o Filho de Deus veio ao 
mundo e deu a sua vida em nosso lugar.

Podemos usufruir desta vitória tão 
somente pela fé em Cristo Jesus (Ef 2.8).

Por outro lado, precisamos comparti-
lhar, especialmente entre nossa família, 
esta vitória que Cristo proporcionou a 
todos que o confessam como Salvador. 

Quantos membros de sua família ain-
da não alcançaram esta vitória pela fé 
em Cristo? Nossa vida e nossas palavras, 
em família, devem testemunhar de nos-
sa fé em Cristo para que outros sejam 
influenciados por nós e participem tam-
bém do prazer desta vitória, que não é 
humana nem passageira, mas eterna.

Nossa família também deve ser por-
tadora desta mensagem para as famílias 
vizinhas, seja por meio do testemunho 
verbal e vivencial. Mas não somente para 
as famílias mais próximas, mas a tantos 
quantos podem ser alcançados, seja por 
intermédio das orações e da participação 
da tarefa evangelizadora de igreja.

Muitos atletas celebrarão a vitória, 
mas a maior e mais importante vitória 
já alcançada não foi por nossos méritos, 
mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do 
Calvário.

Celebremos e compartilhemos esta 
vitória!

Oração do dia: “Obrigado, Deus, pela morte de Jesus no  
Calvário e pela vitória que podemos ter, sobre a morte eterna, 

unicamente pela fé e que eu celebre e compartilhe sempre esta 
vitória, a começar em minha família”.


