FAMÍLIAS VENCEDORAS SUPERAM OS OBSTÁCULOS
"Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço,
e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça" (Isaías 41:10).
Quando falamos de atletas que superaram limites, Lance Armstrong é referência. Vindo de uma
família com dificuldades financeiras, começou cedo a praticar esportes. Aos trezes anos descobriu
o triatlo e obteve sua primeira vitória numa competição.
A partir de então, sua vida mudou. Muitas vitórias vieram ao longo dos anos, mas em 1996
descobriu um câncer no testículo, além de dois tumores no pulmão e no cérebro.
Superando obstáculos e colecionando vitórias.
Com a descoberta, a vida de Armstrong mudou. Passou novamente por problemas financeiros e
quase teve que vender sua casa. Aos 25 anos, declarou que sofria da grave doença, mas isso não o
fez desistir.
Após encerrar a quimioterapia, em 1998, voltou a correr. Participou de várias maratonas e decidiu
competir em uma das provas mais importantes do mundo todo e, em 1999 venceu o “Tour de
France”.
Ao longo dos anos, esse exemplo de atleta e de ser humano, continuou participando de corridas e
conquistando títulos e vitórias, encerrando sua carreira apenas em 2011, depois de superar
diversos desafios. Deixou ele essa frase “A dor é temporária. Pode durar um minuto, ou uma hora,
ou um dia ou um ano, mas eventualmente ela irá diminuir e outra coisa tomará o seu lugar. Se eu
desistir, no entanto, durará para sempre.”
O mundo em que estamos inseridos é um mundo cheio de situações e circunstâncias contrárias.
Experimentamos, como os discípulos de Jesus, ventos contrários. O problema não são os ventos. O
grande problema são os ventos contrários. Aqueles que querem nos levar, nos arrastar para o lado
do desespero, desesperança, frustração e dor. Os ventos contrários trazem mazelas, as piores
possíveis em nossa existência. A família vencedora supera os obstáculos. Cada problema, cada
obstáculo é visto como um desafio e cada desafio como uma oportunidade e cada oportunidade
como uma conquista, uma vitória. Poderíamos, como família, ter uma sala de troféus, um
memorial que nos fizessem lembrar em sermos sempre gratos ao Senhor. Quando Israel
atravessou o Jordão, foram erguidas doze pedras. “Para quando seus filhos perguntarem: ‘Que
pedras são essas?’ Vocês dizerem que Deus esteve conduzindo vocês” (Josué 4.6,7). As famílias
podem experimentar obstáculos no que tange a trabalho, saúde, relacionamentos, perdas,
equívocos, etc., mas a promessa do Senhor e Seu ensino é no sentido de que não temamos,
confiemos em Sua presença porque Ele traz força e fortaleza à família e isso nos faz vencedores.
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