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Pequenos detalhes — por vezes, imperceptíveis 
— podem nos ensinar grandes lições. É o caso da 
pequena formiga que carrega uma enorme folha. 
Alguma vez na vida você já se deparou com essa 
cena? Se tem algo que pode nos ensinar a ter per-
sistência, é essa criaturinha. A formiga não desiste 
porque Perseverando na missão a folha é pesada 
ou muito maior do que ela. A formiga tem uma 
missão a cumprir e irá segui-la até o fim. O tama-
nho da folha não importa quando o que está em 
jogo é sua sobrevivência. 

Em nossa vida terrena, enfrentamos muitas 
adversidades. A vida com Cristo não nos isenta 
das aflições. Jesus disse que no mundo enfrenta-
ríamos muitos problemas, como qualquer outra 
pessoa. A diferença é que, quando o dia mal 
nos assola, nós já somos vencedores, pois Cristo 
venceu o mundo, o que inclui as dores e aflições. 

Aquele que anda com o Mestre não desiste da 
missão por causa das adversidades. Ele suporta 
grandes pesares, pois tem a plena certeza de que 
maior que o fardo em seus ombros é a presença 
de Deus, que o mantém de pé. Cristo já carregou 
e suportou o peso por nós na cruz. O que nos 
importa de verdade é completar a missão, tendo 
a convicção de que não lutamos para sobreviver 
neste mundo, pois ele não nos pertence. Lutamos 
para chegar ao céu e alcançar a salvação. Isso sim 
é crer na mensagem do Evangelho de Cristo e 
fazer dela o seu lema de vida.

Quando entendemos isso, aprendemos que 
desistir não faz parte do vocabulário do cristão. 
Você não está sozinho. Você tem Jesus ao seu 
lado, e juntos podemos segui-lo sem desistir da 
missão. Persevere! Você só vencerá amanhã se 
não desistir hoje.
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