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Continue Empurrando 
 

1 Coríntios 15:58  

Introdução: ouvi uma história de certo homem que habitava nas montanhas, e que um dia 
ouviu a voz de Deus dizendo-lhe que deveria sair da sua cabana de madeira e ir em direção à 
uma grande pedra que estava à beira de um abismo. A pedra era muito maior que o homem e, 
obviamente, muito mais pesada do que ele. Entretanto, Deus ordenou que o homem 
empurrasse aquela enorme pedra com toda  a sua força todos os dias. No mesmo instante ele 
obedeceu a voz de Deus, e todos os dias subsequentes lá estava o homem empurrando a 
grande pedra sem que ela nem ao menos se movesse alguns centímetros. Os dias foram 
passando e o homem perseverava em fazer o que Deus havia lhe ordenado. Até que um dia, 
depois de muito tempo, o homem olhou para pedra e não viu mais razão para continuar 
insistindo na tentativa de jogá-la abismo abaixo. Sentou-se desanimado sobre ela e reclamou 
com Deus: “– Senhor, eu não vou mais empurrar essa pedra! Durante meses tenho feito isso e 
ela não se moveu um centímetro sequer!” Deus ouviu a reclamação daquele homem, e 
respondeu: “– Filho, quando te  mandei empurrar essa pedra, não esperava que pudesses 
lançá-la abismo abaixo. A única coisa que esperava de ti era a tua obediência, e até hoje tu 
tens me obedecido. Olhe agora para os teus braços como estão fortes, olhe para os músculos 
das tuas pernas, suas costas estão firmes. Durante todo este tempo que tu tens me obedecido, 
tu estás sendo fortalecido”. Ao ouvir a explicação, o homem compreendeu a estratégia de 
Deus, se levantou e prostrou-se em terra para adorar ao Senhor. No mesmo instante, com um 
simples toque do seu dedo, Deus lançou a enorme pedra abismo abaixo. 

Muitas vezes, passa na cabeça dos filhos de Deus que tudo aquilo que estão fazendo não tem 
mais razão de ser. Permanecemos obedientes realizando a tarefa que nos foi passada até que 
chega o momento em que achamos que tudo o que estamos fazendo é em vão. O apóstolo 
Paulo, em 1 Coríntios 15:58, diz que o nosso trabalho não é vão. Quando obedecemos a Deus, 
aquilo que estamos fazendo não é à toa. Todo esforço e toda obediência não ficarão sem 
recompensa, e os resultados certamente virão. A nossa fé não tem nada a ver com 
romantismo, mas tem tudo a ver com trabalho. Trabalhamos porque cremos, e o nosso 
trabalho não é em vão.  

Ao falar que o nosso trabalho não é uma tolice que passa despercebida aos olhos de Deus, 
Paulo, no versículo chave desse estudo, diz que temos de ter uma postura na vida para que o 
nosso trabalho não seja vão. São três qualidades ressaltadas por ele: 

 
1. Firmeza – a primeira qualidade é a nossa firmeza. Paulo diz: “sede firmes”. Sem firmeza, 

tudo o que começamos a fazer corre o risco de ser desfeito. Ser firme é o mesmo que ser 
resistente, sólido, determinado. Quando não estamos seguros se aquilo que estamos fazendo é 
o que deve ser feito, abandonaremos o nosso trabalho e tudo aquilo que já fizemos será 
jogado fora. O posicionamento firme é uma garantia para nós, pois, dessa forma, vencemos 
toda a dúvida da alma. Não podemos viver “ao sabor do vento”, precisamos tomar uma 
decisão firme e resistir à tentação de abandonar o que começamos. 

 
2. Constância – na edição Revista e Corrigida, Paulo diz: “sede firmes e constantes”. A segunda 

qualidade ressaltada pelo apóstolo é a constância. Ser constante é ser persistente, é ser 
perseverante. Não tem nada a ver com a velocidade com que o filho de Deus tem caminhado, 
mas com a manutenção do seu ritmo. Muitos começam a jornada “a plenos pulmões”, porém, 
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com o passar do tempo vão perdendo velocidade até que param. Paulo diz em Gálatas 6:9 que 
nós ceifaremos se não desfalecermos, isto é, aqueles que param e abandonam o que estavam 
fazendo não receberão nada e, assim, o trabalho se tornará vão. 

 
3. Abundância – a terceira qualidade ressaltada por Paulo é a abundância. Ele diz que 

devemos ser “sempre abundantes”. A abundância está relacionada com a intensidade do nosso 
trabalho, com a fertilidade, com a quantidade. Deus quer que sejamos fecundos, intensos, e 
tudo aquilo que fizermos irá produzir tremendamente. Comemore os pequenos resultados, 
mas não se conforme apenas com eles. Deus quer que sejamos abundantes, Ele quer nos dar 
uma medida transbordante, quer nos usar de uma forma grandiosa no seu Reino.  

 
Conclusão: se você não tem visto resultados na sua vida, não se deixe impressionar por isso. 
Seja obediente, continue “empurrando a pedra”, Deus lhe deu esse exercício para fortalecer a 
sua fé. Vença o desânimo, não abandone a carreira que você iniciou, porque todo o trabalho 
no Senhor jamais será vão. Creia que, no momento certo, o dedo de Deus lançará “a pedra que 
você não consegue mover” abismo abaixo. 


