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CINQUENTA E DOIS ANOS DE VITÓRIAS 
 “Os homens de Israel, saindo de Mizpá, perseguiram os filisteus e os feriram até 
abaixo de Bete-Car. Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e lhe 
chamou Ebenézer; e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor.” 1ª Samuel 7:11-12.  

 Não existe vitória sem a paga de um preço, por isso vitória sem luta não é conquista. 
Pode ser um achado, uma descoberta, ou a ventura de ganhar um bem, um montante em 
dinheiro vivo ou presente, mas não é vitória. O cântico de vitória acima: “Até aqui nos ajudou 
o Senhor”, é antecedido pela ação do povo de Israel na batalha pela busca da superação: “Os 
homens de Israel, saindo de Mizpá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bete-
Car.”   

Uma vitória nasce ‘numa vontade’ de um alvo a ser alcançado; parte para a ‘luta, a 
batalha’, que estuda estratégias e logísticas de recursos para se alcançar o pretendido, e assim 
vão a campo com as armas adequadas para cada etapa. Quando as forças e ou recursos 
tendem a se esvair, pedem  socorro à ‘perseverança’ que reestuda a visão primeira, reavalias 
as etapas conquistadas, o caminho que ainda falta percorrer e os recursos ainda existentes. Eis 
que surge um impasse: esgotamento de energia e recursos. Como perder uma batalha não é 
perder uma guerra, ‘a vontade, a perseverança e a luta’ estudam descobrir um outro caminho, 
ou uma nova estratégia para se chegar ao mesmo objetivo, e para tanto convidam a 
‘persistência’ a somar-se ao front. Assim, com esse time da ‘vontade que não morre, da luta 
que não se cansa, da perseverança que não permite solução de continuidade e da persistência 
que insiste animando o grupo e os soldados, é conquistada batalha após batalha. 

Esse é o quadro nítido de quem sabe a que veio e onde quer chegar, e que retrata com 
perfeição nossa comunidade de fé e vida. Cada ano de existência é uma vitória muito sofrida. 
Mas sofrida só por aqueles que chegam junto, não por aqueles que assistem de camarote, 
sempre oscilando entre o sim e o não, hora cá ora lá, sempre com o olho no umbigo ou na 
coroa da própria cabeça. Seja sempre louvado o Eterno Senhor da Glória e Cabeça do Seu 
Corpo, Sua habitação eterna. Abençoados sejam os que de cabeça erguida podem afirmar: 
Faço parte do time a quem “O Senhor ajudou até aqui” “Um ao outro ajudou, e ao seu 
companheiro disse: Esforça-te “Isaías 41:6._edsonbvaleriano.17042016.  


