A IMPORTÂNCIA DA CONSTÂNCIA
“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam
sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de
vocês não será inútil.” (I Coríntios 15.58)
VALORES ENTRE OS DEDOS
Tempos líquidos. Foi dessa forma que um determinado pensador definiu nossos dias, marcado pela rápida mudança de vontade e de atitude das pessoas. Valores efêmeros, que se
diluem facilmente, atingem também os cristãos, resultando em tempos de aumento de
divórcio, mudanças constantes de empregos, desistência de correr a carreira da fé na
primeira dificuldade, entre outras consequências. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo
ressoam com força e nos impele a tomar uma atitude de contracultura: constância.
RESSURREIÇÃO: FUNDAMENTO DA CONSTÂNCIA
O último versículo de I Coríntios 15 inicia com um "portanto" ou "por isso". Ou seja, é um
desdobramento de uma instrução apresentada anteriormente, que, nesse caso, é a consequência do ensino sobre um importante fundamento doutrinário: a ressurreição. Aquela
comunidade passava por problemas sérios de ensinamentos equivocados. O pior deles era
o do questionamento acerca da ressurreição. Por esse motivo, o seu pai na fé, Paulo,
dedica um capítulo inteiro e longo para explicar que sem a ressurreição não há fé (I Coríntios 15.32). É com base nessa fé que podemos enfrentar as dificuldades sem desistir, mantendo a constância.
EXEMPLOS BÍBLICOS DE CONSTÂNCIA
1. A mulher viúva pediu insistentemente para ser atendida pelo juiz iníquo até que ele a contempla (Lucas 18.1-8). 2. Neemias permaneceu, dia após dia, realizando a obra de construção das muralhas de Jerusalém, apesar de todas os obstáculos e ameaças, até que as muralhas foram reconstruídas (Neemias 4.11-12). 3. Moisés perseverou em continuar andando
com o povo de Israel, mesmo lidando com uma geração incrédula, inclusive intercedendo
para Deus não destruir o povo (Êxodo 32.11-12). Esses e outros exemplos mostram que ser
constante é uma característica inerente daquele que caminha com Deus..
FÉ: FIRME FUNDAMENTO
Por que a ressurreição deve ser o fundamento da constância? No livro de Hebreus, no
capítulo 11, há uma lista de homens que mantiveram a sua firmeza e perseveraram porque
tinham uma única esperança: a herança que viria do Senhor. Por esse motivo, lemos que
Moisés renunciou um grande título e um grande poder para cumprir o seu chamado, tendo
em vista o presente que Deus tinha reservado para ele. Abraão entregaria o seu próprio
filho por ter esperança na ressurreição deste. Na continuação do capítulo, lemos que Jesus
se entregou à morte dolorosa da cruz, pensando na alegria que estava proposta. Ou seja,
a fé foi o impulso para que nenhum dos heróis bíblicos desistissem da missão dada por
Deus.
PARE, PENSE E SEJA CONSTANTE
1) Não desista da sua célula, mesmo que não esteja vendo frutos imediatos. Lembre-se de
que o reino de Deus é comparado a uma pequena semente, que tem seu tempo próprio
para crescer. 2) Seja constante na sua vida com Deus. Não tenha como padrão somente
os dias mais animados e nem desista pelos dias menos alegres. O avivamento é obra do
Espírito Santo. 3) Continue investindo em pessoas que não conhecem a Cristo. A fé será
dada por Deus e somente Ele pode dar vida a um espírito morto (Efésios 2.8-10).

