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Correndo para o Alvo 
 

1 Coríntios 9:26 

 
Introdução: o Apóstolo Paulo, comparando a vida cristã à vida de um atleta, escreveu em 1 
Coríntios 9:26 que ele corria não sem meta. Essa declaração de Paulo é interessante em vários 
aspectos, mas, sobretudo, no sentido de nos ensinar que não podemos viver sem objetivos. 
Para vivermos uma vida relevante, com significado, precisamos ter metas a serem alcançadas. 

 
Metas são declarações de fé, elas orientam o nosso esforço. Quem não sabe aonde quer 
chegar, não vai a lugar algum. Quando não temos objetivos claros, podemos nos distrair com 
coisas sem importância. As metas desafiam a nossa fé. Por isso, ter alvos ousados nos leva a 
exercer a fé e fortalecê-la. Sem metas desafiadoras, viveremos num nível natural, sem entrar 
no campo do milagre.  

 
Outro ponto a ser considerado é que as metas nos levam a trabalhar melhor com o fator 
tempo. Quando não temos prazo para atingirmos nossos objetivos, tendemos a ser lentos e 
frutificamos num nível muito inferior à nossa capacidade. Sem as metas, veremos a vida passar 
sem alcançar coisa alguma.  

 
Sem a pretensão de esgotar esse assunto tão rico, no estudo de hoje, veremos algumas coisas 
importantes para atingirmos os nossos alvos. 

 
1. Mantenha as metas o tempo todo diante dos seus olhos – muitas pessoas 

esquecem o que estão buscando. Elas se distraem, perdem o foco, e abandonam os seus 
sonhos. Por isso, é importante termos uma lista de objetivos que queremos alcançar e 
orarmos todos os dias por essas metas. Assim, internalizaremos o alvo e não desistiremos.  

 
2. Estabeleça estratégias – não basta sabermos o que queremos conquistar, também 

precisamos saber como conquistar. Peça para Deus os meios e os recursos necessários para 
que a suas metas sejam alcançadas. Criatividade e planejamento são fundamentais nesse 
processo, sem um caminho a ser seguido não temos como alcançar o que almejamos. Então, 
compartilhe com Deus o desafio do seu coração e, certamente, Ele lhe dará estratégias. Em 
Provérbios 16:3, Salomão diz: “Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão 
estabelecidos”. 

 
3. Estabeleça etapas – metas ousadas são conquistadas por etapas. É necessário dar um 

passo de cada vez e cada passo deve ser dado com firmeza. Nesse ponto, uma das dificuldades 
que muitos enfrentam é a ansiedade. Por isso a paciência é fundamental, pois mesmo que, 
num primeiro momento, pareça que não estamos avançando, sabemos que aquela etapa faz 
parte do processo da conquista. 

 
Jesus morreu em Jerusalém. Em todo tempo Ele foi movido por essa meta. Essa foi a missão 
que Ele recebeu do Pai. Entretanto, Jesus esteve em Jerusalém em outras ocasiões antes do 
seu sacrifício. Ele cumpriu com etapas preparatórias que proporcionaram a conclusão do seu 
ministério. Tudo isso aconteceu em três anos. Durante esse tempo, Jesus não perdeu o foco 
em momento algum, e sempre soube que etapas deveriam ser cumpridas antes de alcançar o 
objetivo final. 
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4. Trabalhe duro sem perder tempo – metas não são alcançadas sem esforço. Quanto 

maior for o objetivo, mais ele exigirá trabalho e disciplina. Não podemos ser passivos, 
contemplativos, temos que ter uma linha de ação e trabalharmos duro para alcançarmos o 
alvo. Um dia de passividade pode significar o nosso fracasso. Se tivermos uma meta, desde o 
primeiro momento temos que sair em perseguição ao objetivo.  

 
Muitos deixam de conquistar por serem vencidos pela própria negligência. Provérbios 12:27 
ensina que “O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser 
diligente”. Assim sendo, seja diligente em tudo, vença a si mesmo e sempre faça o seu melhor. 

 
5. Não se esqueça de que a bênção de Deus é fundamental – em todo tempo 

busque a Deus em oração. O nosso sucesso vem de Deus. Em João 15:5, Jesus declarou: “Sem 
mim nada podeis fazer”. Em 2 Coríntios 3:5, Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. 
Portanto, é de suma importância regar o nosso esforço e trabalho com muita oração. É dessa 
forma que vencemos no mundo do Espírito e depois vemos diante dos nossos olhos a 
realização dos nossos sonhos. 


