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Para vencer uma competição o atleta precisa de 
muito preparo dedicação, renuncias e treinos. A 
vitória só chega em meio a muitos esforços e sacri-
fícios. É muito comum ouvir diversas histórias de 
superação entre os atletas. Dentre elas, encontra-se 
a história de Mo Farah. Um homem naturalizado 
inglês, que nasceu na Somália, um estado declara-
do oficialmente como islâmico. O atleta fugiu do 
seu país natal aos oito anos de idade em virtude da 
Guerra Civil do Djibouti, que deixou inúmeros mor-
tos e que ocorreu entre novembro de 1991 a de-
zembro de 1994. Mas o que destaca a sua trajetória 
é o número de vitórias nas Olimpíadas, competição 
mais tradicional no esporte. Farah foi quatro vezes 
campeão olímpico (5.000m e 10.000m). Um grande 
vencedor e exemplo para seu país.

Mas que semelhança tem a história das vitórias 
dos atletas com a Igreja de Cristo?

Algumas semelhanças são encontradas: ambos 
precisam demandar muito esforço para conquis-
tar seus objetivos. Renúncia, obediência, preparo, 

aperfeiçoamento, lutas, altos e baixos, esforços, 
sacrifícios e etc., são fundamentais para vitória. 
Afinal de contas, a igreja de Cristo está em constan-
te aprendizado. Ela vem sendo preparada ao longo 
dos anos para o encontro triunfal com noivo.

Contudo, existe uma diferença muito importante 
entre o atleta e a Igreja. O atleta se prepara muito 
para sua competição, mas ele não tem certeza da 
vitória. Já a Igreja, luta constantemente contra as 
imposições do mundo, contra o pecado e con-
tra tudo aquilo que afronta os ensinamentos da 
Palavra de Deus. Porém, ela vive debaixo de um 
promessa única exclusiva para os que tem sua fé 
em Cristo Jesus: vencer o mundo. A Igreja de Cristo 
luta com a certeza da vitória porque a Palavra de 
Deus garante que a Igreja vencerá o mundo. O 
atleta pode até vencer e ter sua história de supe-
ração conhecida mundialmente. Mas, a Palavra do 
Senhor determina o triunfo da Igreja que rejeita as 
influências do mundo e que matem sua comunhão 
com Deus obedecendo a Sua Palavra.
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