
Subindo nos Ombros dos Gigantes 

 
Nossa jornada já foi trilhada por outras pessoas. Não somos pioneiros. Alguns já 
abriram picadas e desbravaram novos horizontes para nós. Somos devedores àqueles 
que nos precederam. Eles deixaram para nós não apenas um legado, mas também um 
caminho mais fácil para percorrer. Desprezar o esforço dos nossos pais e desconsiderar 
o trabalho que fizeram é uma inominável ingratidão. Deixar de usar o conhecimento que 
granjearam e a experiência que compartilharam é consumada estultícia. Aqueles que 
correram antes de nós e nos passaram o bastão, esperam de nós o mesmo empenho 
para que as futuras gerações sejam encorajadas pelo nosso exemplo. 

Nosso papel é subir nos ombros dos gigantes para avistarmos horizontes mais largos. 
Nossa tarefa é caminharmos mais celeremente. Nosso papel é avançarmos com mais 
desassombro, trabalhando com mais eficácia, a fim de colhermos resultados mais 
promissores. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, diz que 
precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram, mas precisamos avançar para o 
alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Há coisas que 
precisam ser esquecidas e não lembradas. Ficar preso no cipoal das reminiscências 
amargas é colocar uma grossa corrente em nossos pés. É arrastar um peso 
desnecessário. Porém, não basta desvencilharmos das peias que ralentam nossos 
passos, precisamos prosseguir, avançando para o alvo. Num mundo cinético, 
estacionar é dar marcha ré. Para avançarmos, precisamos subir nos ombros dos 
gigantes. 

Patriarcas e profetas nos precederam. Apóstolos e mártires pavimentaram o nosso 
caminho. Jesus, com seu sangue, abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus e ele 
mesmo é o caminho que precisamos percorrer. Com ele saltamos muralhas. Com ele 
cruzamos desertos tórridos. Com ele atravessamos seguros o vale da sombra da morte. 
Sustentados por ele, passamos por campos juncados de inimigos e prevalecemos. Ele 
é o nosso mapa e o nosso guia. Ele é o nosso conselheiro e o nosso consolador. Ele é 
o nosso protetor e o nosso exemplo. Precisamos mirar seu exemplo, seguir seus passos 
e andar como ele andou. Nele somos mais que vencedores. 

Precisamos, outrossim, seguir as pegadas dos nossos pais, aqueles que nos instruíram 
na verdade. Aqueles que, da parte de Deus, nos trouxeram ao mundo, ensinando-nos 
a dar os primeiros passos e orientando-nos com seus sábios conselhos a caminhar 
pelas veredas da justiça. Nossos pais nos ensinam pelo exemplo e pelo preceito. 

São paradigmas e professores. São provedores e protetores. Eles investiram em nós, 
colocando nosso ninho longe dos predadores. Eles nos deram pão, educação e 
proteção. Sonharam, choraram e trabalharam para que deixássemos de rastejar e 
alçássemos voos altaneiros. Nossos pais são gigantes e precisamos subir em seus 



ombros para vermos ainda mais longe que eles viram, para andarmos mais rápido que 
eles andaram, para conquistarmos horizontes mais largos que eles conquistaram. 
Nosso papel é começar de onde eles terminaram e prosseguirmos. Nossa missão é 
transmitir às futuras gerações o que deles ouvimos. Nosso compromisso é empunhar 
bem alto o pendão do evangelho que nos transformou, levando a mensagem da cruz 
aos mais vastos rincões do mundo. Perder o foco? Jamais! Distrairmo-nos com cousas 
secundárias? Nunca! Avançar sempre rumo alvo? Agora! Nosso alvo não é a riqueza 
nem o sucesso, mas Cristo. 

Ele o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa alegria e a nossa paz. Ele é a 
nossa justiça e nossa herança. Ele é centro da História, da Bíblia, da terra, do céu e da 
eternidade. Ele é a razão da nossa vida, o alvo para onde devemos caminhar! 
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