Série: O Valor da nossa Fé
Lição 7 – Fé que Conduz à Excelência
“Se você correu com homens e eles o
cansaram, como poderá competir com cavalos? Se
você tropeça em terreno seguro, o que fará nos
matagais junto ao Jordão?” – Jeremias 12:5
Introdução
Você conhece a história do profeta Daniel? Um dos jovens levados cativos de Jerusalém para a
Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, Daniel distinguiu-se de todos os
sábios daquela terra, em “conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de
enigmas, solução de casos difíceis” – Dn 5:12. Daniel adquiriu um “espírito excelente” (Dn 5:12,
6:3), graças à sua fidelidade e fé no Deus Todo-Poderoso. Pela sua fé, ao lado de Noé e Jó, ele é
alçado à condição de “homens notáveis, exemplos de livramento” – Ez 14:14 (Versão King James,
Atualizada). Pela sua fé ele adquiriu a capacidade de viver uma vida íntegra e irrepreensível, em
meio a uma sociedade depravada e corrupta (Dn 6:3,4).
Este mesmo padrão de excelência a Palavra de Deus nos convida a experimentar e praticar – Rm
12:1,2. Somos desafiados a “resplandecer como luzeiros no mundo, no meio de uma geração
pervertida e corrupta” – Fp 2:15.
Todos nós fomos criados para crescer. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, Ele
disse: “Crescei”. Quando Jesus soprou o Espírito Santo em Seus discípulos, Ele disse: “Ide”. A vida
com Deus sempre nos impele para frente, em busca da excelência, conquistando e melhorando a
cada dia, “para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” – Fp 3:1214. Mas, se diante de situações pequenas nós retrocedemos, o que será de nós quando vierem
os grandes desafios? Portanto, se queremos avançar e sair do nível da mediocridade, da vidinha
natural, precisamos aprender a correr com os cavalos – Jr 12:5. O que isso significa?
1. A Vitória sobre as Grandes Batalhas depende do seu desempenho sobre as Pequenas Lutas
Jeremias foi chamado por Deus para denunciar o pecado do povo e anunciar o exílio babilônico.
Por causa disso, ele atraiu a antipatia das pessoas. Em meio a muitos problemas, Jeremias vem
se queixar diante do Senhor – Jr 12:1-4. E o que lemos no verso 5 é a resposta de Deus a essa
queixa de Jeremias. "Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir
com os que vão a cavalo?”
Jeremias, você vai desistir diante da primeira onda de oposição? Deus queria que Jeremias
entendesse que as pequenas lutas que ele estava enfrentando faziam parte do treinamento para
batalhas maiores que estavam por vir. Ele precisava aprender a superá-las e a vencê-las!
Há pessoas que ao menor problema ficam desanimadas, jogam tudo para cima, desistem. Saem
do emprego, abandonam a família, deixam a igreja, mudam de ministério. Se você age assim,
você está se fatigando com homens que vão a pé. Correr a pé é correr o normal, é fazer aquilo
que todo mundo faz, é viver o padrão da média, é seguir o ritmo da normalidade, é fazer o
mínimo e, segundo a palavra de Deus a Jeremias, ainda se cansar.
Se agora você se sente fatigado – correndo a pé – o que fará quando a verdadeira corrida
começar, contra os velozes e determinados cavalos da excelência?
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 Como Deus preparou Davi para a batalha mais importante da sua vida? – Ver 1 Sm 17:34-36.
Grave esta verdade: o enfrentamento das lutas menores e básicas da vida é o trampolim para as
conquistas maiores que o Senhor tem para nós – Pv 24:10.
2. Não pare de lutar enquanto a missão não estiver totalmente acabada
Eu fico imaginando Jeremias diante de Deus, pedindo exoneração da função de profeta, por
causa dos problemas que estava enfrentando. O Senhor então lhe responde: "O que é isso
Jeremias? Ainda nem começou direito...” A Bíblia fala de homens que determinaram em seu
coração serem vitoriosos. Todos eles tiveram algo em comum: não desistiram até que
alcançaram aquilo que buscavam – Jacó, Bartimeu, a mulher que por 12 anos sofreu com um
fluxo de sangue, e outros. Veja o exemplo de Zorobabel, na reconstrução do templo – Zc 4:9,10.
Você já parou para pensar que há pessoas que jamais têm a sua oração respondida, porque
desistem antes que a resposta chegue. Lutar até alcançar a vitória é o slogan de quem foi ativado
numa mentalidade de excelência. Porque nós não estamos falando de coisas naturais. Estamos
falando de algo sobrenatural. Estamos falando da fé que toca o sobrenatural de Deus – Hebreus
11:1-3. Correr com os cavalos fala de uma corrida sobrenatural. Homens não podem competir
com cavalos. A velocidade é contrastante.
 Você se lembra de um profeta que, um dia, correu mais do que os cavalos? – 1 Rs 16:41-46.
Elias correu mais do que os cavalos do rei –-isso foi sobrenatural! O chamado de Deus para nossa
vida é para uma conquista sobrenatural. Para correr com homens que vão a pé você pode fazê-lo
de um modo natural. Mas para correr com cavalos você precisa da unção e do poder de Deus. É
Ele quem faz toda a diferença – “A mão de Deus veio sobre Elias”.
3. Confie que Deus está no controle, embora as circunstâncias o neguem
Jeremias chegou a um nível tão profundo de depressão, que pensou que Deus não estivesse
mais no controle: Os ímpios prosperando e os justos padecendo? Às vezes nós somos tentados a
pensar o mesmo. Vemos Deus distante. Pensamos que Ele nos abandonou. Mas, Jeremias nos
mostra que por mais que as situações exteriores neguem, Deus está sempre no controle
absoluto de todas as coisas.
Sabe por que Jesus aparece no último livro da Bíblia, “correndo com os cavalos”? (Ap 19:11-14).
Por que Ele não desistiu, quando correu com homens que iam a pé. Ele suportou toda a afronta
humana. E no final o vemos plenamente vitorioso. Temos que aprender a confiar em Deus e não
desistir aos primeiros sinais de oposição e dificuldades. Jeremias compreendeu muito bem o que
o Senhor esperava dele. Aprendeu a confiar n’Ele e não desanimar – Jr 17:5-8. Veja as palavras
de Eugene Peterson:
“É compreensível que existam quedas e tropeços ao longo do caminho da fé. É mais fácil ajustar-se
ao mínimo – ‘um bípede sem penas’ – e viver com segurança dentro dessa definição do que ajustarse ao máximo – ‘pouco menor que Deus’ – vivendo aventuras marcantes nessa bela realidade. É
improvável, creio eu, que Jeremias tenha sido rápido ou irrefletido em sua resposta à pergunta de
Deus. (...) Sua resposta não foi dada verbalmente, mas por meio de sua biografia. A vida de
Jeremias foi sua resposta: Eu correrei com os cavalos!”

Conclusão
 Você tem percebido que, através das lutas, o Senhor tem lapidado o seu caráter e a sua fé?
 Você se sente capacitado por Deus para realizar o que Ele mandou você fazer?
 A última turbulência que teve em sua vida, você manteve-se firme em Deus ou passou em sua
cabeça a ideia de desistir?
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