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Não transigir

“E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há 
força e poder; e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.”
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DIA 20

Você sabe em que dia da semana caiu 
o 6 de julho de 1924? Foi num domingo.

Este dia está ligado à história dos Jogos 
Olímpicos para sempre. Nele um homem 
recusou-se a participar de uma competi-
ção por um compromisso com Deus. Es-
tou me referindo a Eric Henry Liddell. Este 
homem, nascido em 1902, foi um atleta e 
missionário presbiteriano escocês. De uma 
família de missionários, ele participou dos 
Jogos Olímpicos de 1924. A princípio foi 
para competir nos 100 e 200 metros pela 
seleção da Grã-Bretanha nos Jogos de Pa-
ris. Mas chocou o mundo ao anunciar que 
iria desistir da prova do hectômetro devi-
do as eliminatória serem realizadas num 
domingo. Fez isso por sua fé protestante.

Substituiu então pela prova dos 400 
metros, em que ganhou a medalha de 
ouro, sendo recorde mundial, naquela 
época. Ganhou também a medalha de 
bronze nos 200 metros.

Esta história ficou marcada para sem-
pre também no cinema. O filme “Carrua-
gem de fogo” é baseado nesta história. 
Eric Henry Liddell faleceu em 1945 de 
febre tifoide.

Radicalismo? Fundamentalismo? Tal-
vez muitos, hoje, possam afirmar que 
tenha sido uma decisão extremada dele. 
Mas esta história nos lembra algo que 
se perdeu na vida de muitos cristãos 
nos dias de hoje: o compromisso inaba-
lável com os princípios que fundamen-
tam a fé.

Em nossos dias muitos fazem conces-
sões, transigem em relação aos princí-
pios fundamentais da fé.

Ser cristão é estar disposto a abrir 
mão de privilégios pelo compromis-
so um dia assumido com a fé cristã. O 
atleta poderia ter corrido naquele dia 
26 de julho de 1924 e ter se classificado 
para disputar a prova de sua preferên-
cia, mas não o fez. Por sua atitude, Deus 
o honrou. Fez com que ganhasse a pro-
va e ainda tivesse o seu nome não so-
mente na história dos Jogos Olímpicos, 
mas do cinema. O filme “Carruagem de 
fogo” ganhou em quatro categorias no 
Oscar, sendo a principal delas a de me-
lhor filme.

Deus honra aqueles que estão dispos-
tos a pagar um preço por sua fé.

“Senhor, quero viver uma vida digna da minha fé 
em ti, e não abrir mão, com a tua ajuda, dos princípios  
cristãos que norteiam minha vida pessoal e familiar”.


