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Olhos fixos no Autor e Consumador da Fé 

“... 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...” (Hb. 12.1,2) 

 Pensemos em alguém que goste ou se esforce para dar aquela corridinha 
pelo menos três vezes por semana. Quem pratica esta atividade física costuma 
marcar um tempo ou uma distância para executá-la, e seu êxito depende da 
vontade pessoal em cumprir aquilo a que se propôs, de modo que é preciso 
manter os olhos no cronômetro ou na meta, e, a cabeça ordenar às pernas: 
continuem, pois o tempo não acabou, nem o espaço proposto foi alcançado. Se 
não for assim, o indivíduo desiste. Apliquemos isto à carreira cristã. 

 Devemos completar a carreira que nos está proposta (Hb. 12.1), nosso alvo 
é elevado: chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, 
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo (Ef. 4.13). 
Corramos nessa direção, fazendo-o de três maneiras:  

1ª) Com perseverança (Hb. 12.1). A Chave Linguística do Novo 
Testamento Grego, ao definir perseverança, afirma que ela “denota o espírito que 
pode suportar as coisas, não apenas com resignação, mas com ardente 
esperança; não é o espírito que se senta estaticamente suportando parado as 
coisas, mas o espírito que as suporta porque sabe que elas o estão levando a um 
alvo de glória”. 

 2ª) Desvencilhando de tudo o que nos atrapalha na carreira (Hb. 12.1) 
São coisas como o pecado, a culpa e as distrações deste mundo. Nenhum atleta 
será bem-sucedido, se não cuidar de sua saúde, não se livrar de todo peso inútil 
e não focar o que é fundamental para a prova. 

 3ª) Olhando fixamente para o Autor e Consumador da Fé (Hb. 12.2). 
Assim como um corredor que olha muito para os lados ou para trás será 
malsucedido, assim também nós o seremos se não mantivermos os nossos olhos 
fixos em Jesus. É a nossa concentração em Cristo que nos conduzirá à vitória. 

 Quando deixamos de  olhar para Cristo, damos chance para o cansaço e o 
desânimo invadirem a nossa alma (Hb. 13.3). É olhando para Ele que mantemos 
o ritmo, não tropeçamos, suportamos as dificuldades, enfrentamos as oposições 
e chegaremos ao nosso destino, pois é Ele o Autor e o Consumador da nossa Fé. 
Que nosso Pai nos dê perseverança na fé, para que, ao final da jornada, digamos 
como o apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a 
fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a 
sua vinda” (II Tm. 4.7,8). 


