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Uma das cenas mais dramáticas que 
o mundo presenciou foi protagonizada 
pela suíça Grabrielle Andersen-Scheiss 
nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 
realizados em Los Angeles.

Poucos se lembram o nome da ven-
cedora daquela maratona que foi a 
norte-americana Joan Benoit.

Mas muitos se recordam da cena de 
uma mulher, Gabrielle, entrando no es-
tádio completamente desidratada e 
desorientada pelo esforço. Com fortes 
câimbras, Gabrielle cambaleou nos 200 
metros finais, levando 10 minutos para 
cruzar a linha de chegada e cair nos bra-
ços dos médicos.

Entrevistada, depois de recupera-
da, Gabrielle afirmou que o que a le-
vou a persistir até o último passo foi 
saber que aquela era sua última e úni-
ca oportunidade de participar de uma 
Olimpíada, pois contava com trinta e 
nove anos.

Gabrielle com aquele gesto que levou 
todo o estádio a aplaudir de pé ao vê-la 
cruzar a linha de chegada ensinou a to-
dos o valor da persistência.

Na maratona da vida precisamos culti-
var a persistência, especialmente quan-
do pensamos na vida em família.

Somos tentados, a todo o momento, a 
desistir, a jogar a toalha. Somos tentados 
a desistir dos valores morais, abrir mão 
de agradar a Deus, fazendo sua vontade 
em troca de um pouco de tempo de pra-
zer humano.

Jesus, falando aos seus discípulos, dis-
se: “No mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo!” (João 16.33). Ao dizer estas 
palavras Ele estava ensinando e desa-
fiando seus discípulos a não desistirem.

Quando Gabrielle estava se aproxi-
mando da linha de chegada, os médicos 
não puderam entrar na pista e ampa-
rá-la. Isso só pôde ser feito quando ela 
cruzou definitivamente a linha.

Mas isso não ocorre conosco. Jesus, 
em nossa maratona, muitas vezes exaus-
tos pelas tentações, provações, desgas-
tes emocionais, fadiga e toda sorte de 
pressão que tira de nós a última gota de 
energia, está ao nosso lado, com os seus 
braços nos amparando e nos garantindo 
que fará isto até quando cruzarmos a lin-
da de chegada da vida.

O valor da persistência

“No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,  
eu venci o mundo!” (João 16.33)

“Senhor, obrigado por estar ao meu lado,  
me amparando na maratona de minha vida”.
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