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Meus queridos amigos, uma ótima terça-feira para você e todos 
os seus entes queridos! Adiante vamos compartilhar a segunda parte de mais 
um estudo do Pr. Fernando Bochio, buscado no seu site “Razão para Viver” 
(http://www.rpv.org.br/). Segue adiante:  

  

PROSSEGUINDO SEMPRE – Parte 2  
  
Robert Ballard, um dos exploradores subaquáticos mais famosos 

do mundo, descobriu os destroços do Titanic, em 1985. Ele agora está 
empenhado, com toda a sua equipe, para provar a existência do dilúvio. Foi 
ele que enviou uma aparelhagem há mais de quatro quilômetros de 
profundidade, e descobriu onde aquele imponente navio encontrava-se 
naufragado. Ele escreveu o seguinte sobre aquele momento: “A minha 
primeira visão do Titanic durou menos de dois minutos, mas a visão daquele 
casco preto imenso fincado na areia do mar. Mas essas imagens ficaram para 
sempre na minha memória.” Eu passei treze anos, de minha vida, buscando 
achá-lo. Robert Ballard viveu nas pontas dos pés, treze anos, perseguindo esse 
navio naufragado. E é isto o que o apóstolo Paulo quis dizer no versículo 14, 
“prossigo”, ou seja, o nosso objetivo é o progresso.   

  
O passado deve ser deixado para trás, senão ele tomará conta de 

nós. Tenho que deixar o passado onde ele está. Devo prosseguir para o futuro, 
tenho que alcançá-lo porque ele me traz esperança. Quanto tempo você passa 
pensando no futuro? Quais são as suas metas? O que você tem pensado que lhe 
traz esperança para o futuro? Tudo isto nos leva a palavra “ATITUDE”. Paulo 
disse, “prossigo para o alvo”, ou seja, vou em direção a minha meta. No 
versículo 15, em outra versão, temos: “Todos os quanto somos perfeitos 
tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira também Deus vos 
revelará.”  Vemos aqui a quarta característica, o segredo está na 
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determinação. Devemos manter esta atitude. Talvez você tenha ficado um 
tanto quanto confuso com a palavra “perfeito”, no início, parece meio 
ambíguo. Afinal, Paulo houvera dito anteriormente que não havia atingido a 
perfeição, e agora no verso 15, vem falar de “todos os quanto somos 
perfeitos”. Poderíamos dizer que Paulo disse o seguinte: estou completo no 
sentido de que cresci o máximo no presente, estou pronto para a próxima 
lição. O uso da palavra perfeito, nos remete a ideia de maturidade, tanto é 
que na tradução NVI, essa é exatamente a palavra utilizada. Eu e você 
estamos nesse processo, qual seja, o de alcançar a maturidade. Se já 
atingimos esse nível de crescimento, se já estamos dispostos a aprender a 
próxima lição, não podemos nos esquecer da nossa atitude. O segredo está em 
sermos determinados. Nos jogando em um barco a todo vapor. Um barco a 
uma velocidade máxima, que não esteja segurado por nada.  

  
Paulo teve uma atitude bem misericordiosa, ele disse se alguém 

não pensasse assim, Deus revelaria esta verdade para esta pessoa. Paulo 
permitia com que as outras pessoas fossem elas mesmas. Ele não exigia que 
eles tivessem a mesma atitude que ele. Naquele instante ele simplesmente 
servia de modelo a ser seguido. Vamos ver algo bem parecido no livro de 
Tiago, Capítulo 1º, versos 2, 3 e 4:  

  
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de 

passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé 
produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.”  

  
São palavras tremendas e, especialmente, para as pessoas que 

preferem uma vida fácil. Todos nós somos assim, todos nós ficamos irritados 
com as provações, ao invés de nos sentirmos encorajados por elas. Uma 
paráfrase desse versículo seria: “Quando todos os tipos de provações entrarem 
na sua vida, meu irmão, não as resista, como se elas fossem um invasor. Mas, 
recebe-as como se fossem seus amigos.” Tudo isso parece até loucura, esses 
livros de autoajuda, destes nossos dias, não falam sobre isso. Eles não 
ensinam ninguém a viver através das dificuldades. Temos que lutar contra as 
dificuldades. Mas os livros de autoajuda nunca nos ensinarão isso. Eles nos 
ensinam a atropelar as dificuldades, ao invés de aceitar o fato de que a vida é 
difícil e de que aquelas pessoas determinadas são as que vão conseguir chegar 
no seu objeto.   

  
Amanhã prosseguiremos com a terceira e última parte. 
 


