
ORAÇÃO
      DO DIA:

O pódio da vida

“Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono;  
assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.”

Apocalipse 3.21

DIA 31

O pódio é o lugar em que todos os 
atletas querem subir.

Mas não é apenas estar nele, mas no 
seu lugar mais alto, como primeiro lugar, 
onde as câmeras de televisão estejam to-
das voltadas para ele. Os fotógrafos bus-
cam a melhor posição para tirar a melhor 
foto, e o hino do seu país é cantado.

O pódio é a coroação de todo um es-
forço, de suor, lágrimas, privações, trei-
namento, sofrimento e dores.

Na vida também há um pódio. Deus 
quer que sejamos vitoriosos em nossa 
vida pessoal, conjugal e familiar. Deus é 
Deus de vitórias, que nos concede vitórias.

Na história de Israel, Deus sempre es-
teve com seu povo dando-lhe a vitória, 
quando o povo fazia a sua vontade e 
obedecia aos seus mandamentos.

Mas, qual é o parâmetro para que 
possamos afirmar que uma família é 
vitoriosa? Que um homem ou uma mu-
lher são vitoriosos, enquanto marido, 
esposa, pai e mãe?

Com certeza, o parâmetro não deve 
ser, em primeiro lugar, as conquistas 
materiais ou financeiras, mas acima de 
tudo ver o seu casamento como espelho 

para as futuras gerações. Ver a descen-
dência nos caminhos de Deus, do bem.

Certa vez um homem muito rico estava à 
beira da morte. Ele tinha conquistado uma 
fortuna com seu trabalho, mas o seu casa-
mento foi um fracasso, seus filhos estavam 
distantes de Deus. Este homem então con-
fidenciou para a enfermeira que estava seu 
lado: “Eu ganhei muito dinheiro na vida e 
cheguei ao topo do sucesso empresarial, fi-
nanceiro, mas só agora eu percebo que co-
loquei a escada da vida na parede errada”.

Como pessoas, casais e famílias subi-
mos no pódio da vida quando em pri-
meiro lugar mantemos nossa integrida-
de diante de Deus e dos homens.

Quando olhamos para trás e perce-
bemos que deixamos um legado espi-
ritual, moral para nossos descendentes.

Quando olhamos para a pessoa com 
quem convivemos na esfera conjugal e 
constatamos que fizemos aquela pessoa 
feliz, realizada como cônjuge.

Procure tornar-se um homem, mu-
lher, pai e mãe, filho, cônjuge vencedor, 
mas dentro dos critérios espirituais, pois 
são esses que contam no fim da nossa 
vida neste mundo.

Oração do dia: “Senhor, torna-me uma pessoa vitoriosa  
dentro dos critérios de vitória da tua Palavra”.


