MUITA INTENSIDADE, POUCA DURAÇÃO

“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um
só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.” (1 Coríntios 9:24)

Quando um atleta participa de uma maratona, como uma corrida de 42km, o que vai determinar se ele
chegará ao final da competição é a maneira como ele age na “largada” da corrida. Se ele correr com
afobação, de forma desordenada e sem disciplina, sua derrota já estará decretada. É preciso que ele
saiba correr a maratona.
É muito comum assistirmos corridas que começam com centenas de pessoas, mas, terminam com
poucas dezenas de competidores. A maioria esmagadora desiste no meio do caminho. Muitos deles
porque não souberam correr.
Da mesma forma, na corrida da vida cristã da qual todos nós participamos, muitos cristãos que
começaram a fé cristã “com todo o gás”, desistem da sua fé, desistem de correr por Cristo e
interrompem um projeto grandioso que Deus havia reservado para sua vida.
Normalmente, essas pessoas eram aquelas que possuíam a maior garra, a maior disposição, ou como
muitos costumam falar, eram aquelas pessoas que “puxavam a fila” e motivavam os outros.
São pessoas que possuíam uma fé de muita intensidade e pouca duração. É gente que alterna
períodos de grande êxtase e excitação com momentos de depressão e desânimo.
O mais importante não é participar da corrida, mas, sim, completá-la. É começar e chegar.
O verdadeiro corredor não é aquele que inicia a corrida correndo velozmente. O verdadeiro corredor é
aquele que, de forma cadenciada, segura e persistente, consegue superar o cansaço e os obstáculos da
prova.
O apóstolo Paulo nos orienta a correr de forma que alcancemos os nossos objetivos. Para isso é
necessário que tenhamos consciência de que na vida cristã, não nos é feita uma promessa de teremos
uma “corrida fácil”. O Senhor Jesus não nos enganou sobre isso; pelo contrário, afirmou que no
mundo nós teríamos aflições (cf. João 16:33). Mas também foi o mesmo Jesus que nos exorta a termos
um bom ânimo, pois, Ele venceu o mundo e está conosco todos os dias, nos acompanhando durante
toda a corrida, até o final da nossa “maratona cristã” no final dos séculos (cf. Mateus 28:20).
O que você está esperando? Não pare, desista... Continue a correr!... O prêmio está próximo. A linha
de chegada está à sua frente!
Saiba que todo o seu esforço não será em vão, pois em Cristo, somos mais do que vencedores (cf.
Romanos 8:37).
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