Poder Para
Perseverar
Resistência é o elemento chave para
a forma, e algo que estou trabalhando
para conseguir. Também é um elemento
chave na vida de fé. A Bíblia usa palavras
como “paciência”, “estar firme” e
“perseverança” em relação ao conceito
de fé.
Tenho que admitir que não amo a
ideia de resistir. Endurecer-se quando a
coisa fica difícil, aguentar firme quando
há dificuldades, ou persistir em algo que
não está saindo como planejado, não é
nada fácil de se fazer. A Bíblia tem umas
promessas muito legais para quando
parecer difícil resistir:
Ambos os versículos nos dizem que há
uma recompensa por resistir e perseverar
no seja o que for que Deus o estiver
chamando a suportar. É uma daquelas
cláusulas se/então que muitas vezes
encontramos na Palavra de Deus.

Todos conseguimos aceitar o conceito
de resistência quando falamos de ficar
em forma, treinamento atlético ou nos
condicionarmos para combate. Ninguém
teria um bom conceito de um atleta
que tenta competir nas Olimpíadas sem
primeiro aumentar sua força e habilidades
através de intenso sistema de treinos.
Qualquer pessoa que se importa com sua
forma física vai trabalhar para aumentar
sua resistência—desde a quantidade de
peso que consegue levantar até o tempo
que consegue ficar na mesma pose ou o
número de voltas que consegue correr.
Você provavelmente se pergunta
como um “treinamento de resistência”
seria relevante na sua vida. Talvez seja
a quantidade de foco que precisa para
conseguir entender uma matéria nos
estudos que simplesmente não parece se
“encaixar” com você. Talvez seja aprender
a ter uma atitude mais positiva e tolerante
com relação a questões de saúde ou
debilidades físicas. Talvez sua situação de
moradia seja difícil e não parece haver
possibilidade de melhorar tão cedo.
Poderia ser até algo tão difícil como
ser ridicularizado pelas suas convicções
pessoais sobre o que deveria ou não fazer.

Perseverança é uma das qualidades que
produzem uma rica fé. Quando um atleta ganha
uma medalha de ouro, ele ou ela ganham muito
respeito dos outros. Todos sabem que aquele
atleta teve que passar por uma quantidade
imensa de dificuldades e treinamento físico
para chegar até a Olimpíada, e até mais para
ter um desempenho melhor do que todos os
seus competidores. Esse tipo de mérito vai para
aqueles cuja fé passou por algumas coisas bem
difíceis. É fácil reconhecer que sua fé é mais
profunda e rica e que isso é custoso.
Em suma, não se surpreenda se você se vir
em situações que requeiram todo o seu “poder
de resistência” e um pouco mais. A Bíblia chega
a nos dizer que deveríamos ficar empolgados
quando nossa fé é posta à prova. Por quê?
Porque depois de cada prova da sua fé, há
uma recompensa—quer seja de caráter, uma
compreensão melhor das coisas, e talvez até
algumas bênçãos tangíveis. O que quer que
seja, com certeza vale a pena.
Além disso, você está em boa companhia.
Cada pessoa cujo caráter e força você admira
passou por algum treinamento rigoroso de
resistência. De repente, você tem condições
de encorajar outra pessoa a “aguentar firme”
porque você já viu a recompensa de aguentar
firme na sua própria vida.
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