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Quando o Apóstolo Paulo faz analogia 
aos corredores, abre um grande leque 
para o entendimento do que realmen-
te é a vida cristã! Uma grande corrida, 
uma grande batalha, um grande desafio, 
uma jornada. É bem verdade que se pa-
rarmos para analisar a vida de um atle-
ta, perceberemos que este abre mão de 
muitas coisas para se tornar o corredor 
que alcançará o objetivo. As dificuldades 
de quem se submete a uma corrida são 
maiores do que se pode encontrar nas 
pistas de corrida, nas estradas ou mes-
mo ao se deparar com outros corredo-
res. A grande questão é que para correr, 
este atleta enfrenta uma luta contra si 
mesmo, seu corpo e sua mente.

Certamente, é preciso condiciona-
mento físico para alcançar o fim de uma 
corrida, porém existe algo mais impor-
tante do que isso: Controlar interna-
mente a si mesmo. É preciso conhecer 
seus impulsos, controlar suas dores, 
saber administrar sua força, sua veloci-
dade, saber reconhecer suas fraquezas 
e trabalhar para contorná-las. Portanto, 
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um atleta precisa ser, sobretudo, resi-
liente! Com o cristão não é diferente, 
pois ele está participando da corrida 
mais importante de sua vida! É preciso 
coragem para continuar em frente ape-
sar de todas as dificuldades e falhas que 
irá cometer.

“Portanto, nós também, pois, que 
estamos rodeados de uma tão grande 
nuvem de testemunhas, deixemos todo 
embaraço e o pecado que tão de perto 
nos rodeia e corramos, com paciência, a 
carreira que nos está proposta,” Hb 12.1.

A grande questão que se levanta, 
tanto para o atleta corredor, quanto 
para o atleta cristão, é: Como vencer 
esta corrida? Veja abaixo algumas exi-
gências que todo corredor precisa ter 
para alcançar seus objetivos:

• Motivação – Todo corredor precisa 
de uma fonte de motivação todos os 
dias, para não desistir. Para um corre-
dor natural, pode ser alguma prova que 
o desafie a treinar para alcançar. Para o 
cristão, a maior motivação deve ser a 
vida eterna com Cristo (Fp 3.13-21);

Atletas de Cristo

LIÇÃO  1



2Viver+  Revista do Professor PÁGINA  2 / 2

1º Trimestre de 2021
Tema: Vida Cristã

•v Planejamento – É o caminho que 
se traça para alcançar o objetivo, quan-
to tempo e dedicação serão necessários 
para chegar lá. Para um corredor co-
mum isso pode se resumir em planejar 
toda a sua rotina de treinos, mas para 
o cristão, isto pode se traduzir pelas 
suas estratégias de vida e pelo direcio-
namento recebido através do Espírito 
Santo. Como alcançar o objetivo? O que 
é necessário? O plano vem do Senhor, 
que é nosso maior guia para chegarmos 
ao céu! (Sl 143.10);

• Rotina – Este passo é de extrema 
importância, isto porque a rotina diária 
de treinos traz uma consequência: con-
dicionamento. Para um corredor, ficar 

dias sem contato com seus treinos pode 
ser extremamente prejudicial para seu 
desempenho. Da mesma maneira, o 
cristão deve ter contato diário com a 
fonte da sua fé e com aquilo que pode 
condicioná-lo para vencer neste mun-
do: A palavra de Deus (Sl 119.97).

• Paciência - Uma das maiores virtu-
des de um corredor é ter paciência para 
alcançar seus objetivos a longo prazo. 
Ninguém conseguirá garantir grandes 
vitórias e conquistas, sem antes alcan-
çar metas menores e mais simples; Da 
mesma forma é o cristão, precisa estar 
perseverante e esperançoso de que irá 
alcançar seus objetivos no tempo certo 
(Hb 6.15; Rm 8.25; Hb 10.36).


