
ORAÇÃO
DO DIA:

Não desista! DIA 16

Na história dos Jogos Olímpicos o no-
me de Fanny Blankers-Koen está, com 
certeza, inserido. A atleta holandesa fi-
cou conhecida por sua persistência.

Sua primeira participação ocorreu nos 
Jogos Olímpicos de 1936, na cidade de 
Berlim, quando ficou na sexta posição 
no salto em altura.

Devido à Segunda Grande Guerra Mun-
dial os Jogos não foram realizados em 
1940 e 1944. Com o reinício em 1948, mui-
tos consideravam Fanny velha demais pa-
ra participar de mais uma competição. 
Ela já estava com 30 anos, idade avança-
da para alguém sonhar com o ouro olím-
pico, ainda mais numa competição como 
o atletismo.

Fanny Blankers-Koen não deu ouvi-
dos aos negativistas, ignorou os tabus, 
desafiou a si mesma e decidiu retornar 
aos treinamentos.

Viajou para Londres a fim de partici-
par dos Jogos de 1948. Na capital britâ-
nica, Fanny mostrou que tinha tomado a 
decisão certa.

Venceu as provas de 100, 200 metros, 
800 metros com barreira e o revezamen-
to 4x100, terminando assim com quatro 
medalhas de ouro no peito.

Poderia ter ganhado mais, contudo, por 
um conflito de horário, não conseguiu dis-
putar o salto a distância e o salto em altu-
ra, com grandes chances de sair vencedora.

Fanny Blankers-Koen nos ensina que 
para vencer é preciso ser persistente, trei-
nar bastante e, acima de tudo, acreditar 
sempre.

Que lição maravilhosa Fanny Blankers-
Koen nos ensina.

Na vida, especialmente na família, preci-
samos cultivar sempre a persistência e acre-
ditar que dias melhores ainda estão por vir.

Quando tudo parece conspirar, acredite!
Essa lição da persistência serve para a 

vida em família em várias circunstâncias, 
como, por exemplo, ocorre quando um fi-
lho se afasta do caminho do bem e resolve 
tomar o caminho de uma vida distante de 
Deus. Nessas circunstância, acredite!

O casamento não está indo muito bem, 
persista! Não se desanime, faça o que es-
tá ao seu alcance e deixe que Deus faça a 
parte dele.

A situação financeira não está boa, ba-
talhe, não entregue os pontos, não jogue 
a toalha, lute.

No fim, sempre haverá uma vitória a ser 
comemorada!

“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; 
porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” (Josué 1.9)

 “Senhor, ajuda-me a não desistir diante
das lutas que enfrento na vida”


