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Ao redor do mundo, existem diversas competições esporti-

vas. De quatro em quarto anos, por exemplo, acontecem os Jo-

gos Olímpicos e Paraolímpicos e envolvem atletas de vários pa-

íses. Em 2021, eles aconteceram na cidade de Tóquio no Japão 

e reuniu mais de 15.000 atletas profissionais que se prepararam, 

ao longo de sua vida, com disciplina e dedicação ao esporte.

Anualmente, desde 1979, na cidade do Rio de Janeiro, acon-

tece a Maratona do Rio de Janeiro que consiste em uma cor-

rida de 42,195 km de extensão. Pessoas de diferentes idades 

e biotipos se inscrevem para participar do evento. Diferente 

das Olimpíadas, as maratonas reúnem diversos profissionais 

e amadores, que buscam cruzar a linha de chegada e, quem 

sabe, subir ao pódio e ser premiado. Entretanto, como em 

toda competição esportiva, não há lugar para todos. Alguns 

competidores não resistem ao cansaço físico e desistem no 

meio do caminho, outros finalizam a corrida mesmo que para 

isso tenham que se arrastar.

O Apóstolo Paulo compara a vida cristã com uma compe-

tição, quando diz que os corredores correm e só um ganha o 

prêmio, e a sua coroa é corruptível, ou seja, o tempo e a traça 

podem destrui-la. No entanto nós cristãos temos que correr de 

tal modo que alcancemos o nosso prêmio, que é incorruptível 

(1Co 9.24-25). Paulo se refere à coroa da vida que, naquele gran-

de dia, receberemos das mãos do Mestre Jesus (Ap 2.10, Tg 1.12).

É importante lembrar que o bom atleta se prepara, cuida da 

sua saúde, alimentação, corpo e mente. Assim também deve 

ser o cristão. Para vencer é necessário cuidar da vida espiri-

tual, alimentar-se da Palavra, pois Jesus disse que “nem só de 

pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de 

Deus”, Mt 4.4.

Estamos vivendo em uma maratona, alguns participantes 

se inscreveram, mas, no percurso, começaram a perder tempo 

com coisas vãs e se desviaram do alvo, que é Cristo (Fl 3.14). 

Esqueceram que o nosso objetivo é ultrapassar a linha de che-

gada e alcançar os céus. Outros competidores lutam incansa-

velmente para concluir esta corrida, para isso, além de se ali-

mentarem da Palavra, se fortalecem com jejum e oração para 

resistir ao desânimo e vencer os obstáculos projetados pelo 

inimigo. A trajetória não é fácil, muitos são os que querem nos 

fazer parar com palavras que ferem, todavia façamos como o 

cego de Jericó, que não deu ouvidos a multidão e pôs-se a gri-

tar, pois tinha um objetivo a alcançar, ter sua visão restaurada 

por Jesus Cristo (Mc 10.46-52).    
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PAULO: UM CARÁTER FORJADO POR CRISTO


