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“Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta” (Hebreus 12:1). A palavra corrida sugere competição.
O povo de Deus é comparado a corredores de longa distância, competindo por um prêmio – uma revelação
gloriosa do conhecimento de Jesus Cristo.
Corrompemos a corrida em direção à eternidade quando o povo de Deus compete entre si por sucesso,
prosperidade e aclamação. Cristo torna-se um mero patrocinador, uma vez que todos os corredores declaram
competir em seu nome.
“Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo
Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a
Cristo” (Filipenses 3:8). Houve um tempo em que a corrida não era para o rápido ou o próspero, mas, ao
contrário, para o humilde e o fraco. Esta corrida envolvia perseguição, privação, dificuldades e tormento. Por que
estes corredores passaram por tal dificuldade e sofrimento sem desistir? Simplesmente porque, para eles, o
prêmio justificava todo o sofrimento. Tudo o que eles queriam era Cristo!
Se a fé for recompensada com qualquer coisa que não seja o prêmio de um chamado em Cristo Jesus, não vale à
pena competir. O vencedor dessa corrida é o filho de Deus que deseja obter nada menos do que Jesus, lançando
as coisas desse mundo aos pés da cruz, como algo sem valor.
O cristão que renuncia à competição por objetos e reconhecimento terreno descobrirá o que significa ser contente.
Em toda a história, apenas aqueles que aprenderam a renunciar o mundo e tudo o que nele está descobrem a
verdadeira felicidade. Tais pessoas dizem: “eu nunca soube o que era a felicidade até que renunciei à luta pela
grandeza.”
Peça ao Senhor hoje para focar a sua atenção, a fim de que você conquiste o prêmio valioso do conhecimento de
Jesus Cristo.
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