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D E S A F I O   À   C O N T I N U I D A D E   -   II 
 Constatado está na revelação escrita que o primeiro passo para se obter vida com o Pai 
da Vida em Seu Cristo é opcional, como resposta ao apelo que o Espírito Santo do Eterno faz 
ao coração aquiescente, levando-o/a a render-se ao convite salvador e sendo gerado/a filho/a 
do amor e graça infinitos. Por outro lado, o continuar em ser-Lhe fiel nos compromissos de 
vida assumidos de ser testemunha dedicadas e consagradas, de ser veículos sustentadores de 
Sua causa até que Ele volte, é uma questão de gratidão, honra e reconhecimento de não se ter 
outro para quem voltar.  

 Após uma clara e dura explanação da verdade de ser Ele, Jesus, o único capaz de dar 
vida eterna através de Sua morte vencendo a morte, e que quisesse essa Vida teria que se 
alimentar d’Ele e viver por Ele (João 6:57). Diante de tal afirmação a grande multidão de 
seguidores se escandalizou e foi embora. O Homem de Nazaré faz uma pergunta aos doze que 
ficaram e Pedro responde pelo grupo: “Por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram 
para trás e NÃO ANDAVAM MAIS COM ELE. Perguntou então Jesus aos doze: Quereis vós 
também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as 
palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus.” 
(João 6:66-69). Isso é tomada de consciência de que seguir e servir ao Cristo é questão de 
exclusividade. Nada e ninguém – NADA E NINGUÉM, nem pai, nem mãe, nem esposo ou 
esposa, nem filhos, nem profissão temporal, nem bens materiais – pode demover da função 
recebida, a quem chegou à lucidez dessa conscientização. Este que escreve sabe do que fala. 

 Sim, recomendado é avaliar e reavaliar sempre os porquês do não permitir ceder à 
descontinuidade de uma jornada proposta, especialmente no que concerne ao servir ao Reino 
do Senhor da Vida. Lá na frente, bem na frente, não vai ser entre a humanidade e os bens, 
famílias, profissão e amigos terrenos, vai ser entre essa humanidade e o Senhor da Vida. Por 
isso tenho escrito e dito inúmeras vezes: Nunca, jamais permita que uma bênção recebida do 
Senhor, o/a impeça em servir ao Senhor da Bênção. Abrão, o pai da fé, fez isso um par de 
vezes e o resultado não foi dos melhores. Um deles ferve até hoje no Oriente 
Médio.”Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de 
testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos 
com perseverança a carreira que nos está proposta.”Hebreus 
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