
 

"Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade 
do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do 
nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que 
deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida" (Ap 12.10-11). 

Essa passagem fala, em princípio, do tempo da Grande Tribulação, e se refere àqueles que saem dela como 
vencedores. Contudo, nesses versículos também podemos aprender alguns princípios para a vida em nossa época. 
Todos que crêem em Jesus Cristo se defrontam com o mesmo acusador, e só podemos vencê-lo da maneira como 
lemos nessa passagem. 

Quem é nosso adversário na batalha espiritual? 

Em Apocalipse 12.9, o inimigo é descrito da seguinte maneira: "...o grande dragão, a antiga serpente, que se chama 
Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo..." Ele é o acusador, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. 
Com olhar maligno ele nos observa em tudo que fazemos ou deixamos de fazer e se empenha ao máximo para 
poder nos acusar constantemente diante de Deus. 

A tática de Satanás é a mesma de sempre: primeiro ele faz com que pequemos com facilidade, e depois torna o 
perdão muito difícil. 

A situação de muitos crentes hoje em dia não é nada fácil. No mundo espiritual estão acontecendo muitas coisas, 
pois Jesus voltará em breve. Por isso também sentimos o aumento das tribulações em nosso espírito. A maldade dos 
tempos finais aumenta, e esses ventos também chegam às portas dos cristãos. Muitos têm se queixado de 
depressão, melancolia, estado de irritação e desânimo – outros sentem-se cansados, miseráveis e não têm mais 
capacidade para nada. As acusações mútuas, assim como as auto-acusações, têm aumentado. Muitos estão prestes 
a resignar. As tentações de todo tipo quase não podem ser mais superadas. Tudo isso acontece porque o Senhor 
virá em breve, e a influência demoníaca em nosso mundo tem aumentado. 

O caminho da vitória 

Justamente diante das crescentes tribulações em nossos dias, é necessário vencer triunfalmente o inimigo no dia-a-
dia. Em Apocalipse 12.11 nos é mostrado claramente o caminho triplíce para isso:"Eles, pois, o venceram por causa 
do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a 
própria vida". 

1. Pelo sangue do Cordeiro 

"Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro..." Diante do sangue do Cordeiro, o diabo tem de parar. Ali 
ele está vencido. Ali qualquer acusação perde seu peso. Essa verdade nos é apresentada de maneira figurada na 
catedral de Bamberg (Alemanha): 

Nela há uma representação do Juízo Final esculpida na rocha. O anjo do juízo tem uma balança na mão. No prato da 
balança se encontram livros grossos, evidentemente o registro dos pecados. Pequenos diabinhos se penduram neste 
prato e tentam puxá-lo para baixo. Mas eles não o conseguem, embora o outro prato esteja quase vazio. Nele se 
encontra apenas um pequeno cálice da Santa Ceia. O sangue de Jesus pesa mais do que todos os nossos pecados. 



É muito importante que nos firmemos no perdão que nos foi outorgado, que creiamos firmemente nele e nos 
gloriemos no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário é o poder que rasgou e cancelou a 
nossa nota promissória (Cl 2.14). Uma dívida que foi liquidada por ter sido paga não pode mais ser utilizada como 
acusação contra nós. 

2. Por causa da palavra do testemunho que deram 

"Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram..." A 
Bíblia Viva diz: "Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles; pois não amaram as suas 
vidas, mas as entregaram a Ele." 

Não apenas é importante confiar no sangue de Jesus e conhecer o seu poder, mas também aplicá-lo no testemunho. 
Em outras palavras: a vitória sobre o inimigo acontece baseada na morte de Cristo e em nosso testemunho a respeito 
do valor dessa morte. Precisamos saber que o poder está sempre na Palavra de Deus. No momento em que 
reivindicamos a Palavra de Deus para nós, o sangue de Jesus torna-se eficaz. É como no caso de uma herança que 
você recebeu de presente. Para que o inimigo não mais possa reivindicá-la e a herança passe a ser sua ou se torne 
eficaz para você, é preciso um testamento escrito. Esse documento com a assinatura do testador lhe garante a 
herança. Nenhuma outra pessoa pode reivindicar ou tirar-lhe esta herança. Todas as acusações ricocheteiam quando 
confrontadas com a Palavra de Deus. A respeito, um relato interessante: 

O porteiro de um hotel lia muito em sua Bíblia, principalmente durante a noite. Quando não a estava usando, ele a 
carregava sempre no bolso sobre o peito. Um dia ele foi assaltado. O delinqüente atirou nele – mas a bala, que 
estava destinada ao seu coração, ficou cravada na sua Bíblia. A Bíblia salvou a sua vida! 

Quando somos assaltados por tentações ou quando o inimigo nos acusa, fazemos bem em buscar a Palavra de 
Deus. Davi orou: "Ao meu coração me ocorre: Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença" (Sl 
27.8). O Senhor Jesus nos anima a orar com base na Palavra de Deus e a confiar nela: "Por isso, vos digo que tudo 
quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco" (Mc 11.24). É uma honra para Deus se 
confiamos na Sua Palavra, e da nossa parte trata-se de expressão da nossa fé. Consideremos a Sua Palavra como 
verdade (Sl 119.142). 

3. Por estarem crucificados juntos com Ele 

"Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram 
e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida". Para alcançarmos uma vitória real, devemos, sem 
dúvida, entregar nossa própria vida. Ao seguirmos o Cordeiro de Deus, o amor a nós mesmos é o maior empecilho 
no trabalho para o Senhor. Muitas brigas, intolerância, acusações e irritação só se manifestam porque ainda amamos 
tanto a nossa própria vida. 

Os crentes mencionados em Apocalipse 12.11, "...mesmo em face da morte, não amaram a própria vida." O caminho 
após o Cordeiro é um caminho de morte. É o mais difícil, mas também o mais frutífero. A morte de Jesus produziu o 
maior fruto (comp. Is 53.11-12). Por isso a essência do discipulado é tornar-me semelhante a Jesus em Sua morte 
(Fp 3.10). 

Porém, como pode ser trágico quando filhos de Deus não seguem o caminho após o Cordeirointegralmente. Se 
seguem a Jesus pela metade, de uma maneira desleixada, isso produz um grande peso tanto para eles como para o 
meio em que vivem. Através de coisas insignificantes, por ninharias, o velho inimigo consegue prendê-los 
repetidamente. Por isso o profeta Jonas, que no início não quis seguir o caminho da obediência total, clamou na 
barriga do grande peixe: "Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia" (Jn 2.8, Ed. Corrigida e 
Revisada). E o apóstolo Paulo testemunha em sua segunda carta a Timóteo: "Fiel é a palavra: Se já morremos com 
ele, também viveremos com ele" (2 Tm 2.11). Aos cristãos de Roma ele escreveu: "Porque, se viverdes segundo a 
carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis" (Rm 
8.13). Por isso somos conclamados: "Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão 
lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria" (Cl 3.5). 

Resumindo: a vitória sobre a maldade dos tempos finais, o caminho da vitória, a conquista da vitória na vida espiritual 
consiste única e exclusivamente em seguir a Jesus de maneira absoluta. E essa caminhada se apóia na obra 
consumada por Jesus na cruz do Calvário (sangue), em um testemunho fiel (confiança e fé) e na disposição de 
entregar a própria vida à morte (ser crucificado com Cristo). Faça isso, e você vencerá o diabo e todos os seus 
ataques traiçoeiros! (Norbert Lieth -http://www.chamada.com.br) 
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