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Você já assistiu a alguma competição es-
portiva que tenha durado mais de 11 horas?

Pois bem, nos Jogos Olímpicos de 1912, 
realizados na cidade de Estocolmo, na 
Suécia, algo inusitado aconteceu.

O fato se deu na luta greco-romana, no 
combate entre Martin Klein, da Rússia, e 
o finlandês Alfred Asikainen, válido pelas 
semifinais dos pesos médios. É um recor-
de ainda não batido.

Klein, diz a história, venceu a luta, mas 
chegou à final sem a mínima condição de 
disputar a medalha de ouro, conquistada 
pelo escocês Claes Johansson.

Quantas vezes, em família, temos um a 
luta parecida com a de Alfred Asikainen e 
Martin Klein?

São as lutas de grande duração que en-
frentamos na família.

Pode ser uma enfermidade crônica, um 
filho rebelde de demora a voltar para os 
caminhos aprovados por Deus. Pode ser 
uma luta financeira que dure anos. Um ca-
samento que passe por provação que pa-
rece não ter fim.

Como sair vencedor nessas lutas de 
longa duração que vivemos em família?

Creio que o segredo, em primeiro lu-
gar, está no que afirma Isaías 40.31.

Esperar no Senhor significa confiar 
sempre e buscar coragem nele para que 
possamos continuar nossa jornada.

Um outro conselho que podemos en-
contrar nas Escrituras para as lutas de longa 
duração que enfrentamos em nossa vida 
pessoal, conjugal e familiar é exercer a pa-
ciência.  Em Hebreus 12.1, a parte final do 
texto diz que devemos correr com paciên-
cia a carreira que nos está proposta. Paciên-
cia nas Escrituras não denota sentar e espe-
rar as coisas acontecerem, mas ter a certeza 
de que Deus vai agir em nosso favor.

Quando cultivamos a paciência, a cor-
rida ou a luta de longa duração se torna 
menos extenuante. 

Em terceiro lugar, devemos saber que 
todas as coisas, como diz a Bíblia, coope-
ram juntamente para nosso bem. No final, 
em Cristo, sairemos vencedores (Rm 8.28).

Por último, devemos lembrar sempre 
que Deus luta as nossas batalhas (Êx 14.14).

Você e eu não estamos sozinhos em 
todas as nossas lutas, sejam as de curta 
como as de longa duração.

Força

“Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como 
águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.”

Isaías 40.31
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“Senhor, dá-me força para lutar até o fim as lutas de longa duração 
que enfrento em minha vida e em minha família”.


