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A Maratona da fé Cristã (2) 

“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). 

 Em uma das narrativas de sua biografia, “Não me envergonho: Memórias de uma fé 

perigosa” (publicado por Missões Nacionais em 2019), o pr. Sammy Tippit relembra a jornada 

de preparação para suas corridas, contando que treinou bastante sua resistência correndo por 

colinas e morros altos. Ele mencionou as inúmeras vezes em que pensou em desistir.  Ele 

também recontou essas dificuldades e as comparou aos momentos em que estamos nas 

subidas difíceis da vida, nos morros íngremes difíceis de vencer. Foi nessa situação que ele 

aprendeu a força da perseverança. Seu treinador dizia: “Sammy, eu amo os morros, porque 

são os morros que te fazem mais forte!” Aliás, foi uma grande dificuldade na vida do Pr. 

Sammy que o fez começar a preparação para a maratona: um câncer. Deus o fortaleceu e o 

ajudou a perseverar durante o vale pelo qual passou! 

 Voltando ao texto de Hebreus, percebemos que devemos “correr com perseverança a 

corrida que nos está proposta.” Temos uma corrida com vários desafios, que foram 

“propostos” pelo próprio Deus. Ele, em Seu plano, preparou tudo que nos acontece e que 

experimentamos em nossa vida. O ingrediente principal que nos ajuda nessa corrida é a 

“perseverança.” Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos as subidas, difíceis de superar. 

Muitas dificuldades se apresentam à nossa frente, tão somente para nos testar e colocar a 

nossa fé e perseverança à prova. É fácil perseverar na “descida”, quando tudo vai bem e as 

coisas são tranquilas! Nas dificuldades, nos “morros” da vida, é que temos a chance de 

perseverar e vencer os obstáculos à nossa frente. 

O pr. Sammy relata também que há uma luta mental e um esforço corporal muito 

grande durante uma corrida de longa distância. Da mesma maneira, muitas vezes há uma 

verdadeira batalha interna em nós para continuar e perseverar até o fim. Não podemos 

desistir; não podemos desanimar. Temos que prosseguir. Temos que continuar! Esse é o 

sentido de “perseverança”: prosseguir, continuar, persistir! Muitos começam uma tarefa e 

abandonam-na no meio do caminho, sem terminar o que começaram. Alguns cristãos, 

infelizmente, já ficaram também pelo caminho. Nós precisamos avançar e continuar 

avançando! 

 Por fim, é preciso chegar à “linha de chegada.” Por isso o texto afirma: “olhando 

firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus.” Temos uma linha de chegada, um alvo 

a alcançar e a proposta é olharmos para Jesus, o “Autor e Consumador da fé” como nossa 

grande inspiração e motivação. Jesus  venceu!!! Ao vencer, Ele também garantiu que podemos 

igualmente vencer. Basta olhar para o alvo!   

 REFLITA: Você está motivado e está correndo com perseverança a sua maratona de fé? 

As dificuldades, os “morros” têm feito você desistir ou têm dado a você maior força e 

perseverança? Você precisa olhar para a linha de chegada. Você precisa olhar “firmemente 

para Jesus”! Essas são dicas preciosas para vencermos a grande maratona da fé cristã.  Ore por 

isso!  

 


