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Sete Leis da Corrida 
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O tema da corrida olímpica era precioso ao Apóstolo Paulo. Ele sentou alguma 
vez numa arena em Atenas ou Corinto? Talvez sim. Independentemente disso, 
paralelos entre “os jogos” e a corrida do crente na vida estavam frequentemente 
em sua mente. Ele (juntamente com o autor de Hebreus) nos dá sete leis para 
correr a nossa corrida. 

1. Corra para vencer 

"Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o 
prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio”. 1Coríntios 9:24-25 (NVI) 

2. Observe uma disciplina rigorosa 

"Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso ... 
[eu] esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter 
pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado”. 1Coríntios 9:25-27  

3. Não olhe para trás 

"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”. Filipenses 3:13-14  

4. Adquira encorajamento constante 

"Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem 
de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos 
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os 
olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe 
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita 
do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos 
pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem”. 
Hebreus 12:1-3 

5. Livre-se dos impecilhos 

“... livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e 
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta”. Hebreus 12:1  
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6. Ignore a dor 

“Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me 
acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que 
prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a 
minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão-somente puder terminar a 
corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de 
testemunhar do evangelho da graça de Deus”. Atos 20:22-24 

7. Não pare até que você cruze a linha de chegada 

“Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o 
tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a 
fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua 
vinda”. 2Timóteo 4:6-8 
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