
ORAÇÃO
DO DIA:

Comemorar na hora certa

“Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade?”  
Gálatas 5.7

DIA 26

Um dia desses recebi um vídeo muito 
interessante. Com duração, mais ou me-
nos, de uns 5 minutos, várias cenas reais 
são apresentadas de competidores, atle-
tas olímpicos que comemoraram antes 
da hora a vitória e se viram ultrapassados 
pelos adversários nos últimos segundos, 
a poucos metros da linha demarcatória 
de chegada.

Achei muito interessante. Uma cena 
me chamou a atenção. Um atleta esta-
va correndo em uma das modalidades 
do atletismo e faltando apenas alguns 
metros resolveu olhar para a arquibanca-
da e acenar para o público. Quando ele 
percebeu que seu adversário o estava ul-
trapassando, já era tarde demais. Com a 
precisão dos aparelhos eletrônicos, cons-
tatou-se que a vitória se deu por apenas 
um nariz.

Na vida também é assim. Não deve-
mos comemorar a vitória antes da hora, 
seja em que área for.

Nossa vida neste mundo é de uma luta 
constante. Seja no casamento, na educa-
ção dos filhos, na vida profissional.

No meu trabalho com casais vejo mui-
tos casamentos se desfazendo após 30, 
40 anos de vida conjugal. Tenho visto 

também homens e mulheres de Deus 
sendo levados à lona pelo pecado da 
imoralidade, do adultério, da mentira, da 
fraude.

Só podemos celebrar a vitória, por 
completo, quando chegarmos aos céus e 
ouvirmos as palavras de Jesus registradas 
em Mateus 25.21.

Para não cairmos nesta tentação, de 
achar que já somos vitoriosos, devemos 
estar com os olhos fitos em Jesus (He-
breus 12.2). Nada de olhar para os lados 
e esperar os aplausos das arquibancadas 
antes.

Outro segredo para chegar bem ao 
final é olhar justamente para aqueles 
que não fizeram isso. Não devemos nos 
alegrar com os erros dos outros, mas po-
demos aprender com seus erros e não os 
cometer em nossa vida (1Coríntios 10,12).

Por último, nunca dar como certa a vi-
tória enquanto não cruzarmos a linha de 
chegada.

Que Deus nos dê a sabedoria, a humil-
dade necessária para chegarmos bem ao 
fim de nossa vida e dizer como Paulo es-
creveu a Timóteo, quando afirmou: Com-
bati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé.” (2Timóteo 4.7).

“Senhor, dá-me humildade e sabedoria para manter-me vigilante e 
alcançar a vitória que tu tens para mim e para minha família”.


