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Rodeados pelas Testemunhas da Fé
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem
de testemunhas, ...” (Hb. 12.1)
Uma das provas mais tradicionais dos Jogos Olímpicos é a maratona. Muitos
guardam a lembrança do ocorrido com o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima,
na Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004. O brasileiro liderava a prova, quando,
na altura do km 35, foi agarrado por um espectador que invadiu a pista e o lançou para
fora dela em cima de outros espectadores, dos quais, um grego ajudou o nosso atleta
a retornar à competição. O brasileiro, com enorme espírito esportivo, foi até o fim,
entrou no estádio Panathinaiko ovacionado pelo público. Não venceu a prova, mas
conquistou a medalha de bronze, provavelmente a mais celebrada daquela Olimpíada.
Este fato nos ajuda a compreender o que diz o autor da carta aos Hebreus no
versículo 1 do capítulo 12: “Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas”.
Nosso atleta prosseguiu até a linha de chegada, por causa, também, do incentivo das
testemunhas da maratona, daqueles que estavam pelo caminho, em um verdadeiro
corredor humano, aplaudindo-o e inspirando-o. Pois bem, nós que fomos alcançados
pela graça de Deus, por meio da fé, ingressamos em uma corrida para cumprirmos a
carreira que nos está proposta, cujo destino é a Pátria Celestial, e devemos correr
com perseverança, conforme Hebreus 12.1 e 11.16.
Na “maratona” da fé, precisamos ter a imagem mental da grande nuvem de
testemunhas que nos rodeia, constituída por aquelas vidas que já encerraram a
carreira e estão com o Pai Celestial; aquelas que, segundo o autor sacro, foram
listadas no capítulo 11 de Hebreus. Contudo, além dessas, podemos ampliar a lista
dos heróis e heroínas da fé, pensando naqueles que, no andar da história, foram
instrumentos de Deus para realização de Sua obra - Vidas da Igreja de Cristo, vidas
da nossa denominação e vidas de nossa Igreja Memorial Batista de Brasília. Todas
elas formando uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia e, portanto, nos
inspira a perseverar na fé.
Na carreira cristã, motiva-nos a ideia de que os que nos antecederam e já a
percorreram em sua totalidade tornaram-se testemunhas para os que nela continuam.
Neste sentido, nós que ainda estamos no percurso, quando o mundo, a carne e o
diabo querem dele nos desviar, nos lembramos daquelas vidas e do testemunho de
fé que nos deixaram e que nos anima o espírito, porque olhamos para vidas humanas,
idênticas às nossas, e que, apesar das vicissitudes no trajeto, agradaram,
obedeceram, acreditaram nas promessas e foram fiéis a Deus até o final da carreira,
provando-nos que é possível, pela fé, cruzarmos a linha de chegada, como fizeram.
Que Deus assim nos ajude.

