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As Bases da Vitória 
 

1 Timóteo 6:12 

 
Introdução: em 1 Timóteo 6:12, Paulo faz uma admoestação dramática ao seu discípulo 
incentivando-o a combater o bom combate da fé e a tomar posse da vida eterna. As palavras 
do apóstolo visavam motivar o seu discípulo a se manter firme na rota da vitória, ele sabia o 
quanto Timóteo necessitava de palavras de incentivo. Essa é uma verdade que não há como 
fugir dela. Para vencermos temos que estar motivados e preparados. Vitórias não são obra do 
acaso, elas são resultados de corações determinados que se prepararam para alcançá-las. 

 
Como está o seu coração? Como está o seu estado de ânimo? Você está motivado para 
vencer? Estar motivado para vencer é muito importante, porém, motivar-se para se preparar 
para vencer é mais importante ainda. Um atleta, no dia de sua competição, se quiser vencer, 
deverá estar motivado para a conquista. Entretanto, se ele não se motivou para levar os 
treinamentos a sério e se preparar para a competição, certamente, sua motivação para o dia 
da competição será insuficiente.  

 
A motivação para se preparar é mais importante do que a motivação para vencer, porque, 
obviamente, as vitórias são consequências de uma boa preparação. É no dia a dia que 
construímos a nossa vitória. A nossa preparação é diária e, por isso, é tão importante estar 
motivado durante a preparação. Sabendo disso, diariamente o inimigo das nossas almas nos 
bombardeia com o desânimo a fim de nos fazer abandonar o propósito da vitória. Se assim for, 
já estaremos derrotados quando chegar o dia da batalha.  

 
Portanto, prepara-se. Se você estiver bem preparado, a vitória virá. Assim sendo, podemos 
fazer uma pergunta: “como eu posso me preparar para vencer?”. No estudo dessa semana, 
veremos três bases que sustentam a nossa vitória. Se no nosso dia a dia buscarmos fortalecer 
essas bases em nossa vida, certamente, estaremos bem preparados para o bom combate.  

 
1. Conhecimento – em Oséias 4:6 o profeta adverte: “O meu povo está sendo destruído 

porque lhe falta o conhecimento...”.  Essa é a primeira base: o conhecimento. Podemos dizer 
que o conhecimento é igual à informação. Para que eu seja formado eu preciso ser informado. 
A nossa formação precisa de informação. Ninguém será vencedor no Reino do Espírito debaixo 
do estigma da ignorância.  

 
Conhecer o que Deus quer de nós e o que Ele tem para nós é fundamental. Oséias afirma que 
Israel estava sendo destruído por ignorar a Palavra de Deus. Muitos filhos de Deus, por ignorar 
os seus direitos, levam uma vida de derrota. Tornam-se reféns do medo, das ameaças do 
inimigo, enfim, vivem debaixo do signo da insegurança. Por outro lado, temos que entender 
que o conhecimento não vem todo de uma vez. É necessário aplicação ao estudo da Palavra. 
Por isso, afirmamos que a motivação para se preparar é tão importante.  

 
2. Entendimento – a segunda base, nós encontramos em Oséias 4:14: “pois o povo que não 

tem entendimento corre para a sua perdição”. Conhecimento me dá informação, porém, o 
entendimento me dá compreensão. Sem entendimento o povo é destroçado, pois mesmo 
tendo acesso à informação ele não tem a revelação. Em Atos 8:27-31, a Bíblia conta a história 
de um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que lia o livro de Isaías sem 
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entender nada. Quando Filipe se aproximou dele e perguntou se ele entendia o que estava 
lendo, o etíope respondeu: “como poderei entender, se alguém não me explicar?”. Filipe 
explicou ao etíope o que ele estava lendo e a palavra de Deus operou no seu interior. Naquele 
mesmo instante ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e quis ser batizado. O Espírito 
Santo é quem nos dá entendimento, pois a unção produz o Rhema de Deus que nos leva a agir.  

 
3. Sabedoria – em Mateus 7:21 Jesus avisa: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará 

no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus”. Jesus afirma, 
categoricamente, que não basta saber, é preciso fazer a vontade do Pai. Aqui nós encontramos 
a terceira base da vitória: a sabedoria. Podemos dizer que a sabedoria é igual aplicação, é o 
que fará com que eu pratique aquilo que aprendi. 

 
Alguém já disse que quem não põe em prática o que aprendeu é louco. O que me adianta 
conhecer, o que me serve entender, se eu não tenho sabedoria para aplicar o que conheço e 
entendo. Portanto, diariamente, também devemos estar motivados para ver na nossa vida a 
aplicação do que temos aprendido da parte de Deus. Dessa forma, no dia da batalha, 
estaremos preparados para vencer.  


