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Meus queridos amigos, uma ótima quarta-feira! Adiante vamos 

compartilhar a terceira e última 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 3  

 Vou contar-lhes uma história muito interessante, escrita por um 

evangelista. Ele disse que tinha dois cachorros de grande porte. Ele tinha 

muito orgulho de seus cachorros e os deixava soltos em seu jardim o tempo 

todo. Um dia, ele percebeu que um outro cão, bem velho, cavou um túnel e 

entrou no seu jardim. Bom, os seus dois cachorros voaram sobre aquele 

animal velho, e este evangelista só via pelos voando de um lado para o outro. 

E aquele animal invasor, depois de ter apanhado muito, saiu todo machucado. 

Aquele proprietário ficou animado: isso mesmo, aquilo é que são animais 

valentes e fortes. No dia seguinte, aquele mesmo cachorro idoso voltou, ele 

entrou pelo mesmo túnel no jardim, e a mesma coisa aconteceu. Quando 

aquele cão estava todo machucado, saiu e voltou para a rua. Mas aquele 

evangelista percebeu que os seus dois cachorros não tinham sido tão duros 

quanto da primeira vez. Depois disso, aquele evangelista teve que fazer uma 

viagem de duas semanas. Quando voltou ele perguntou para sua esposa sobre 

o tal invasor. Ela disse, uma coisa muito interessante aconteceu. Aquele cão 

velho vinha todos os dias, e era sempre a mesma coisa, mas um dia ele 

conseguiu vencer os nossos dois cachorros. Agora, toda a vez que ele vem, 

eles olham para ele e com as orelhas baixas não fazem mais nada. Aquele cão 

velho passeia pelo jardim como se agora fosse dele. Esse é um exemplo de 

determinação. Não desistir e voltar para o mesmo lugar, uma, duas, três, 
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quantas vezes for preciso. É impressionante ver como Deus honra essa 

atitude.   

 Dia após dia, mês após mês, ano após ano, quando estamos 

bem, quando estamos mal, devemos sempre estar determinados a continuar a 

nossa caminhada e atingir o nosso objetivo.   

 Agora vamos para a última característica, que encontramos no 

versículo 16: “mas andemos”. Observe, Paulo disse “andemos”. Temos que 

fazer isto juntos, mas andemos segundo o que já alcançamos. Na quinta 

característica, devemos manter juntos um alto padrão. Devemos dar as mãos 

aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos dar as mãos aqueles que se 

esforçam por ouvir a verdade. É um esforço mútuo. Vamos ver dois versículos 

em Gálatas, Capítulo 6, verso 9: “E não nos cansemos de fazer bem, porque a 

seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.”  Isso nos traz 

esperança, não é verdade? Vamos ler mais um: 1ª Coríntios 3: “Portanto, meus 

amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” Não podemos nos 

cansar de fazer o bem, porque a nossa obra não é vã. Veja, temos que admitir 

que a maioria da nossa vida cristã não é só de festa. Não é só de aplausos e 

reconhecimento. Não é apenas diversão e brincadeiras. Não é uma vida 

relaxante, fácil e boa. É uma vida difícil e cheia de desafios. É uma vida em 

que temos que confiar em Deus, apesar dos momentos difíceis pela qual 

estamos passando. E Ele vai nos usar.   

 Isso me faz lembrar de algumas histórias bíblicas. Não vamos ter 

tempo de ver todas, mas vamos citar algumas delas. Histórias de homens e 

mulheres que perderam o rumo. E histórias daqueles que continuaram no 

caminho certo até alcançarem o seu objetivo. Penso em Ló, que tinha muita 

coisa boa acontecendo em sua vida, mas que perdeu o seu objetivo de vista. 

Sansão que julgou Israel por vinte anos e caiu nos braços de uma mulher e 

teve um fim muito triste. Saul, o rei de Israel, um homem muito bonito e 

atrativo, um homem humilde e cheio de graça que se tornou um homem 

amargo, porque tinha em mente apenas matar o seu inimigo Davi. E ele 

morreu, também, de uma forma terrível, cometendo suicídio. Me veio à 

mente o exemplo de Ananias e Safira. Esta sim, uma história horrível, de um 

casal que tentou enganar a comunidade cristã, mas Deus não permitiu. Me 

veio à mente, também, a história de José, que não cedeu a amargura, por 

causa de tudo o que seus irmãos fizeram contra ele e por todos os anos que 

ele sofreu. Daniel que suportou o tratamento horrível de reis maldosos, ou até 

Marcos e João que chegaram a se tornar infiéis no ministério de Paulo. E 

Moisés, e Raabe, todas essas pessoas tiveram final feliz. Esse é o seu objetivo? 

Vamos ver se podemos resumir tudo isso em uma só frase: o progresso é 

mantido ao esquecermos o dia de ontem, e nos focarmos no futuro, 

mantendo-nos, todos nós, o corpo de Cristo, determinados.  



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Eu devo me sentir encorajado ao ver que você está no meu time, 

e que eu estou no seu. E que nem eu, nem você, precisamos ser uma estrela. 

Quando nós torcermos o nosso pé, e falharmos, temos que nos dar as mãos e 

ajudarmos mutuamente a ficar em pé. Isto me fortalece. Melhores serem dois 

do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um 

levanta o companheiro, ai porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá 

quem o levante. Não sei quais são os detalhes e circunstâncias que você se 

encontra. Creio que isto é até bom, pois você não pode achar que eu estou 

falando diretamente a você, ou que preparei este estudo propositadamente 

pensando em você. Talvez você se surpreenda de que muitas pessoas ao seu 

redor vivem esta mesma situação. Não sabem que caminho tomar. Estão sem 

objetivo. Não conseguem entender o que está acontecendo. Não conseguem 

ver nada de bom na sua vida, porque nada faz sentido. Nada é lógico. Você já 

parou para pensar que talvez isso que você está passando sirva para que você 

seja quebrantado? Não de uma maneira cruel ou sádica, para ver a sua 

destruição, mas sim para levá-lo de joelhos a lembrar que você não é tudo 

isso que pensa que é. Você não é a pessoa mais importante desse mundo! 

Deus não é injusto, Ele almeja que você seja humilde, você se lembra das 

palavras de Deuteronômio quando Moisés lembra ao povo que os 40 anos no 

deserto foram para que eles se humilhassem? Era para que aquele visse o que 

estava no seu coração, se eles iriam ou não guardar a palavra de Deus.   

 Talvez nesse instante você esteja sentido uma necessidade 

imensa em seu coração por Deus, por Jesus. Talvez essa esteja sendo a 

primeira vez que você tenha sido humilde o suficiente para admitir de que 

você não conseguirá vencer sozinho. Que essa determinação, que vimos hoje, 

vai muito além de suas forças. Quero que nesse momento, você encontre-se 

com Jesus, fitando a Sua cruz, reflita que você não era, não é e nunca será 

nada sem Ele. Não haverá determinação, não haverá cumprimento de 

objetivos, não haverá esperança no futuro sem Ele. Tudo o que temos é dEle e 

se há algum progresso esse tem que acontecer com Ele e para Ele.  

 Que Ele te abençoe e dê forças para prosseguir nessa caminhada 

diária. 

 


