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A Maratona da fé Cristã (1)
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com
perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e
Consumador da fé, Jesus” (Hebreus 12:1, 2a -ARA).
O pastor e evangelista Sammy Tippit produz diariamente um devocional que tem como
título “corra como um campeão.” A base para o devocional é o apóstolo Paulo e as diversas
vezes em que ele compara a vida cristã a uma corrida. O próprio pr. Sammy levou essa
comparação bem mais a sério: durante uma boa parte de sua vida fez treinamentos intensos de
corrida, chegando a correr a maratona original da Grécia. Ele afirma que a melhor comparação
para a vida do crente é a maratona, que é uma corrida de longa distância que demanda disciplina
e, sobretudo, perseverança. A perseverança, como nós já vimos em algumas devocionais
anteriores, é um tema adjacente à nossa temática central: “E perseveravam na doutrina dos
apóstolos...” (Atos 2:42a). Desejo refletir sobre essa bela passagem bíblica, hoje e amanhã.
O autor do livro de Hebreus utilizou a mesma ilustração da corrida/maratona ao
escrever esse texto acima. O “pano de fundo” dessa passagem é Hebreus 11, chamado de
“capítulo da fé,” em que o autor menciona inúmeros personagens do Antigo Testamento, que
creram e esperaram com fé pela promessa de Deus. A palavra “portanto” no início do versículo
1 é justamente a referência a tudo que ele mencionou no capítulo 11. Já a “nuvem de
testemunhas” refere-se aos “heróis” bíblicos mencionados em todo o capítulo. Eles são para
nós a inspiração e o exemplo de coragem, fé e determinação, que nos inspiram a prosseguir até
alcançar a vitória na vida cristã. Hebreus 11: 2 nos diz: “Porque [pela fé] os antigos alcançaram
testemunho.”
A linguagem desse versículo é bastante sugestiva e nos leva a pensar em importantes
aspectos de uma corrida: a preparação, a corrida em si e a linha de chegada. Como parte da
preparação, o autor de Hebreus, como já dissemos, colocou os “heróis da fé” para motivar-nos
na corrida. Muitos que se foram antes de nós creram na promessa de Deus e alcançaram os
céus. Eles venceram e nós também podemos vencer. A outra parte da preparação diz respeito
àquilo que pode nos atrapalhar no caminho: “desembaraçando-nos de todo peso e do pecado
que tenazmente nos assedia.” Um corredor não usa, por exemplo, uma calça jeans, um sapato
e um casaco pesado de frio para correr. Ele precisa de roupas leves para maior agilidade. Da
mesma maneira, devemos nos desfazer daquilo que nos atrapalha. O “peso” pode ser a culpa,
o passado mal resolvido, uma raiz de amargura; enfim, qualquer coisa que nos atrapalhe no
progresso da maratona da fé. O “pecado” impede a nossa corrida porque nos tira a comunhão
plena com Deus e pode nos deixar temporariamente inertes. Nossa preparação deve ser
completa para uma boa corrida!
REFLITA: Olhando para as “etapas” de preparação, o que está bom ou o que precisa
melhorar em sua própria vida? Você está motivado ou desmotivado para a “corrida proposta”?
Você precisa se livrar de algum “peso”, algo que tem atrapalhado ou impedido você de correr a
maratona da fé cristã? Você tem consistentemente confessado seus pecados a Deus? Eles
podem atrapalhar a sua maratona... Seja o que for, ore por isso!

