TEMA: O PRÊMIO - PARTE 1

Principio Bíblico: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade,
correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis." I Coríntios
9:24
Mensagem: O apóstolo Paulo não conheceu uma copa do mundo, mas conhecia corridas
e utilizou o exemplo do atleta que corre no estádio, em busca de uma vitória, para
ensinar ao povo de Corinto que precisavam buscar, com perseverança, trabalho, esforço
e fé o maior de todos os prêmios: a salvação.
Ele diz que, de todos os que correm no estádio, só um alcança o prêmio. Não há prêmio
para segundo lugar, nem terceiro ou quarto, nem prêmio de consolação para criança
que fica chorando porque perdeu ou que saiu machucado na disputas, ou para aquele
que, até se esforçou, mas não conseguiu.
Quem vence? Quem ganha o prêmio?
No versículo 25, Paulo diz: Aquele que persevera, que se esforça, que traça uma meta e
a persegue até o fim, que não se deixa enganar pelo meio do caminho, mas que tem
disciplina e não se deixa enganar pelo pecado, para não ser desclassificado.
Isso não parece com o que temos visto esses dias na televisão? Homens que,
diariamente, passam horas de treino, alimentação controlada, concentração, jogos
nervosos, muita competição e, no final, as derrotas que levam à desclassificação? E as
vitórias tão esperadas, festejadas. Seleções que voltam para casa frustradas, porque não
conseguiram atingir suas metas, não conquistaram a vitória máxima e não levarão para
seus países a tão sonhada taça do mundo. E outras que continuam na disputa,
esperando passar para as finais, inclusive nós.
Crianças, vocês não acham que é muito empenho por uma coisa que é passageira? Paulo
fala da conquista de um prêmio que ninguém poderá nos tirar, que é a vida eterna ao
lado do Pai. E não é só isso. Esse prêmio não é só para a eternidade. Se vencermos o
jogo contra o mundo e o inferno, não deixando o pecado entrar em nossas vidas, vamos
viver, nesta Terra, as promessas de Deus para nós: dias tranqüilos e sossegados, vivendo
em excelência, desfrutando da presença do Seu Espírito Santo, vendo os Seus milagres,
prodígios e maravilhas em nós, caminhando em santidade na presença do Pai, sendo
carregadores da Sua glória.
Fantástico, não é? É muito mais valioso do que um título que passa e a cada quatro anos
temos que lutar de novo para conseguir. Esse prêmio é para os corajosos, os fortes, os
perseverantes, os que têm fé.
É gostoso vermos uma vitória da Seleção brasileira e será muito bom se formos
hexacampeões, mas isso não pode ser mais importante do que buscarmos a maior de
todas as vitórias: a do santo que persevera em andar em santidade, vencendo todos os
dias o inferno e fazendo gol contra o diabo e o pecado.
Fonte: Monte Sião

