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Um dos lances mais bisonhos na his-
tória das maratonas dos Jogos Olímpicos 
ocorreu com um brasileiro. Foi nas Olim-
píadas de 2004 na 28ª edição dos Jogos 
da Era Moderna. O brasileiro Vanderlei 
Cordeiro de Lima, na época com 33 anos, 
estava liderando a mais charmosa com-
petição das Olimpíadas, a maratona.  

Ele estava liderando a corrida, tendo 
meio minuto de vantagem sobre o se-
gundo colocado. 

Para surpresa de todos, um torcedor 
fantasiado, com traje típico irlandês, in-
vadiu a pista, agarrou Vanderlei e o tirou 
da pista. Embora o agressor tenha si-
do contido pelos seguranças, Vanderlei 
perdeu 20 segundos para se livrar dele, 
mas retornou abalado. 

Ainda conseguiu manter a liderança 
por alguns quilômetros, mas foi supe-
rado por um italiano e um norte-ameri-
cano e terminou em terceiro lugar, ga-
nhando assim a medalha de bronze.

A Bíblia compara a vida cristã a uma 
corrida. Eu e você estamos nesta corrida. 
Como numa maratona, a corrida é difícil 
de ser completada. Somente os verda-
deiramente preparados competem nu-

ma Olimpíada e mesmo assim apenas 
três sobem ao pódio.

Em nossa maratona da vida cristã te-
mos que lutar para superar nossas pró-
prias limitações e da própria vida. Co-
mo aconteceu com Vanderlei, muitos ao 
nosso redor tentam nos atrapalhar, tirar 
nosso foco, nossa concentração. Essas 
pessoas podem estar em nosso traba-
lho, na família ou até mesmo na igreja.

Olhando para o apóstolo Paulo, au-
tor da carta aos Coríntios, encontramos 
pessoas que tentaram impedi-lo de che-
gar à linha de chegada em sua marato-
na cristã.

Uma dessas pessoas se chamava Ale-
xandre, o latoeiro (2Timóteo 4.14). Pau-
lo afirma que este homem, que trabalha-
va com latão, causou-lhe muitos males. 
A versão King James o aponta como al-
guém que prejudicou severamente o 
apóstolo.

Paulo nos ensina a tratar daqueles que 
prejudicam nossa caminhada: Deixe-os 
na mãos de Deus. Não entre em disputa, 
usando suas próprias armas. Use a arma 
da oração e deixe que Deus cuide daque-
les que tentam nos prejudicar.

Problemas em nossa maratona

“Não sabeis vós que os correm no estádio, todos, na verdade, correm,  
mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.”  

(1Coríntios 9.24)

“Senhor, se hoje tiver que enfrentar um gigante, quero enfrentá-
lo confiando em ti, sabendo que só com a tua ajuda serei 
vencedor”.
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“Senhor, dá-me sabedoria para correr a maratona cristã e a superar 
os obstáculos que porventura encontre pelo caminho”.


