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Meus queridos amigos, uma ótima semana! Adiante vamos 
compartilhar mais um estudo do Pr. Fernando Bochio, buscado no seu site 
“Razão para Viver” (http://www.rpv.org.br/). Como é um pouquinho extenso, 
o dividi em três partes. Segue a primeira parte:  

  

PROSSEGUINDO SEMPRE – Parte 1  
  
Vamos começar hoje com a leitura de Filipenses, Capítulo 3, 

versículos de 12 ao 16:  
  
“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui 
alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha 
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para 
trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de 
ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que 
alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum 
aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. 
Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.” (Filipenses 3:12-
16)  

  
Iniciamos o assunto de hoje comentando a respeito dos sonhos de 

algumas pessoas, principalmente os homens, têm em comum, pelo menos por 
um período de sua juventude. É o de serem atletas, jogadores de futebol 
famosos, e no texto que acabamos de ler, vemos que o apóstolo Paulo se 
coloca como um atleta, numa corrida. Então, estamos refletindo sobre os 
objetivos que temos na vida, e como alcançamos o sucesso. Nosso alvo precisa 
ser claro, é o progresso, ou seja, é avançar continuamente. A primeira 
característica é que o nosso objetivo deve ser o progresso e não a perfeição. 
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Se formos perfeccionistas ficaremos incomodados, porque o desejo de fazer 
tudo sem nenhuma falha é muito forte. Muitas pessoas, em busca da 
santidade, de serem iguais a Cristo, se esquece que temos que viver, 
constantemente, com imperfeições e, por causa disto, muitos têm suas 
expectativas frustradas. Veja, não podemos deixar de ser seres humanos, 
muito pelo contrário, sempre haveremos de ter contato com as imperfeições 
dos seres humanos. Nosso alvo não é a perfeição. É continuar avançando para 
frente, esquecendo o que ficou para trás.   

  
Nosso modelo é Jesus. Ele é exemplo de perfeição, mas temos de 

ter consciência de que nunca seremos perfeitos como Ele foi. Voltemos aos 
versículos 12 e 13, “não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas 
prossigo para alcançar aquilo que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não 
penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-
me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante”. 
A segunda característica, que vemos aqui, é que o passado ficou para trás. O 
passado acabou. Eu e você temos que deixá-lo para trás, e não ficar 
remoendo, ou relembrando coisas que vivemos e já passaram.   

  
Vamos para a terceira característica. O futuro nos oferece 

esperança. Nós devemos apenas alcançá-lo. Reveja o que diz o versículo 13: 
“esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que 
estão adiante, prossigo para o alvo”. Paulo usou outra palavra relacionada aos 
esportes. Ele talvez tenha se referido as corridas de carruagem dos primeiros 
jogos olímpicos. Bom, eu nunca vi uma carruagem pessoalmente, apenas em 
filmes. Em filmes épicos vemos essas corridas de carruagem. A carruagem não 
tinha nenhum lugar para os seus condutores segurarem. A carruagem parecia 
ser algo bem precário e colocava em risco a vida do seu condutor. Eles 
usavam uma espécie de saia e umas botas bem compridas que chegavam até a 
altura do joelho; seguravam, apenas, nas rédeas dos cavalos e muitas 
carruagens tinham objetos cortantes fixados nas suas rodas para destruir o 
oponente. O condutor estava sempre curvado para frente, para manter o 
equilíbrio de não cair da carruagem, que era bem pequena. Parece que Paulo 
se refere a essa corrida no versículo 13, “prossigo para o alvo, pelo prêmio”, 
ou seja, para ganhar.   

  
Bom, vamos prestar bastante atenção nestas palavras: “não julgo 

que o haja alcançado”. Este é o objetivo! O progresso e não a perfeição. Você 
tem feito isto? Como você poderia responder a esta pergunta? Você está 
engajado neste tipo de vida progressiva? Ou você vive focado em um sonho 
bem fora da realidade? Em tudo isto, lembre-se, o objetivo é aguentar firme, 
e viver com este sentimento de busca do alvo em mente. Um pastor, amigo 
meu, sempre dizia que ele aprendeu a pregar nas pontas dos pés e projetado 
para frente, curvado para frente, porque assim ele sentia paixão de passar a 
palavra de Deus para as outras pessoas. Vejo a mesma coisa aqui, na vida do 
apóstolo Paulo. Era como se ele vivesse na ponta dos pés, curvado para 
frente. Ele não está sentado de pernas cruzadas, de uma maneira passiva, 
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numa coexistência passiva com o inimigo de nossas almas. Ele está numa 
constante busca, numa jornada.  

  
Amanhã tem mais! 

 


