NÃO DESISTA: SIGA FIRME COM JESUS!
A nossa força não está em nós mesmos, mas sim em Deus. Deus é quem nos fortalece, nossa força é
a força Dele em nós. (John Piper)
Você já pensou em desistir? Tenho quase certeza de que sua resposta será afirmativa. Isso
passa realmente por nossa cabeça em alguns momentos cruciais de nossa história. Diante de uma
grande luta, em momentos de cansaço, depois de uma prova dura. Pensar em desistir é algo que
todos nós já cogitamos.
É possível desistir de muitas coisas. De um sonho, um projeto, uma realização ou uma meta.
Também pode-se desistir de pessoas, da família, de amigos e até de irmãos em Cristo. E há quem
desista até de Deus. Sim, muitos já desistiram de confiar e esperar no Senhor. Apesar de acreditarem
na existência de Deus, resolveram desistir de se relacionar com Ele. Agem como se estivessem
solitários no mundo, sem a misericórdia, a graça, a provisão e o sustento do Senhor.
Há uma característica que é própria daquelas pessoas que desistiram: elas dizem que não
têm mais forças para seguir em frente. Se cansaram tanto tentando fazer ou ser algo, que agora
estão esgotadas física, espiritual e emocionalmente. Desistiram porque simplesmente não
conseguem mais seguir em frente, gostariam talvez, mas não podem mais.
O que fazer quando as forças não mais existem? Como seguir em frente se não temos mais
qualquer resistência diante da luta ou motivação para encarar os desafios? Deus responde com duas
frases: “nunca o deixarei, nunca o abandonarei” e “seja forte e corajoso.” Em cada uma delas, temos
a orientação divina para não desistirmos.
Diante dos desafios, Deus nos diz que será nosso companheiro. Ele não nos deixará naquele
momento em que nossas forças foram embora e agora estamos enfraquecidos e doentes na fé ou
nas emoções. Deus nunca nos abandonará e por isso, quando as forças se esgotarem diante de um
desafio, devemos pedir socorro a Ele. A questão não é ser forte sempre, mas sim saber que, na hora
em que a força faltar, poderemos pedir socorro ao Senhor.
Além de companheiro na caminhada da vida, nosso Deus também é um grande motivador e
incentivador. Ele sussurra em nossos ouvidos: “seja forte e corajoso.” É como aquele pai que anima
um filho pequeno para que tente mais uma vez dar seus pequenos passos. Ou então o treinador que
incentiva seu aluno a correr um pouco mais ou a aumentar a velocidade. O incentivo vem
acompanhado por sustento e provisão. Deus nos manda sermos fortes e Ele nos dá a força. A
coragem de que precisamos, Ele está disposto a dar. E, quando reconhecemos que não temos mais
como seguir em frente, então Ele se apresenta como a nossa força.
O apóstolo Paulo aprendeu essa lição quando passou por um momento de grande desânimo
e fraqueza. Reconhecendo que não conseguia mais seguir em frente, ele pediu ajuda e o Senhor lhe
disse:
Mas ele (Jesus) me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder
de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas
necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.
(2 Coríntios 12.9-10)
A fraqueza para seguir em frente foi transformada em força vinda direto de Deus. O poder
de Deus se manifesta naquela hora crítica em que reconhecemos que não dá mais para seguir em
frente com nossa própria força. Essa experiência também pode ser sua se, nessa hora, reconhecer o
quanto precisa de Deus e o quanto é limitado em suas forças.
Para seguir em frente, não precisamos de mais força, mas precisamos mais de Deus. É Dele
que vem nossa força. Não desistir só será realidade quando nosso relacionamento com Deus for tão

próximo que, dia após dia, ouviremos sua voz dizendo “seja forte e corajoso” e com base na fé
creremos totalmente nisso e nos fortaleceremos nEle.
Não desista. É hora de fortalecer-se em Deus e seguir firme, com coragem e resistência que
apenas aqueles que conhecem a Jesus Cristo podem experimentar.
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