
Alcides J. Bazioli ajbazioli@hotmail.com 



Qual é o nosso “Principal Negócio” ? 

Conhecimento? 

Conhecimento como ferramenta? 

Considerando ! 

DA DERROTA À VITORIA 

http://mensajedejesus.blogspot.com/2011/10/el-hombre-salvados-por-jesus-y-su.html
http://100censura.com/?attachment_id=12318


DA DERROTA À VITORIA 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me 
dada toda a autoridade no céu e na terra.  

Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo,   ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos". 
                                                                 Mt 28: 18-20 



“DA DERROTA... 

À VITÓRIA !” 

https://versiculododia.wordpress.com/2013/04/15/sucesso-com-derrota-ou-fracasso-com-vitoria/


Vitória 
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Derrota 

Vitórias e 
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DA DERROTA A VITÓRIA 

DERROTA 

Diz o tolo em seu coração: "Deus não existe". Corromperam-
se e cometeram atos detestáveis; não há ninguém que faça 
o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, 
para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que 
busque a Deus. 
Todos se desviaram, igualmente se corromperam; não há 
ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.  SL 14: 1-3 

https://confrariadosdespertos.wordpress.com/2011/01/30/desconectar-para-conectar/


DA DERROTA À VITÓRIA 

 "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do 
céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos 
humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se 
necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o 
fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, 
para que povoassem toda a terra, tendo determinado os 
tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em 
que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o 
buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, 
embora não esteja longe de cada um de nós. ‘Pois nele 
vivemos, nos movemos e existimos’...    At 17: 24-28 



DA DERROTA A VITÓRIA 

DERROTA 

“Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados...”  Ef 2:1                                                                                                   

• Trevas 
• Natureza corrompida (pecado) 
• Escravidão 
 

https://confrariadosdespertos.wordpress.com/2011/01/30/desconectar-para-conectar/
https://grupoconscienciaviva.wordpress.com/tag/consciencia-2/
https://proecclesiacatholica.wordpress.com/2014/04/


DA DERROTA À VITÓRIA 

http://tantoslivrostaopoucotempo.blogspot.com/2013/11/opiniao-ensaio-sobre-cegueira.html
http://www.fashionbubbles.com/arte-e-cultura/ensaio-sobre-a-cegueira-uma-defesa/


DA DERROTA À VITÓRIA 

 VITÓRIA 

Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo 
grande amor com que nos amou... Ef 2:4-10 

https://aindaquenovale.wordpress.com/2013/10/17/post-tenebras-lux/
http://thaligado.blogspot.com/2015/05/diante-da-cruz.html
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Justificado  fui 
Santificado sou 

Livre da culpa do pecado 
Livre do poder do pecado 

https://www.adesivoweb.com.br/adesivo-para-sala-nota-ii.html
https://www.adesivoweb.com.br/adesivo-para-sala-nota-ii.html


DA DERROTA À VITÓRIA 

•Natureza Pecaminosa – Rm 7: 21-24 

•Mundo – Ef 2:1,2 

•Satanás – 2 Co 4:4; 1 Pe 5:8  

Uma Jornada em Terreno Minado 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/09/20130918283102.html
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