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O valor da ajuda

“Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos,  
e deste modo cumprireis a lei de Cristo.”

Gálatas 6.2

DIA 24

Um fato interessante aconteceu duran-
te do Jogos Olímpicos realizados em Ate-
nas, em 1896. O levantamento de peso era 
ainda considerado um esporte recente e 
as regras eram bem indefinidas. Não havia 
limites de peso.

Durante a competição, um funcionário 
foi ordenado a retirar o peso e guardá-lo. 
Até aí, nenhum problema. Só que o funcio-
nário descobriu que suas forças não eram 
suficientes para tal empreendimento. 

Foi então que o Princípe, Jorge da Grécia, 
resolveu ajudá-lo. Também se juntou a eles, 
o filho do Rei Jorge I da Grécia, que reinou 
até março de 1913. Os três então jogaram 
o peso a uma distância considerável com 
facilidade. Todos os presentes no estádio 
aplaudiram o gesto dos dois nobres.

Quantos membros de nossa família 
também se encontram em dificuldade 
para carregar seus pesos e não estão con-
seguindo.

Pode ser um problema conjugal, a di-
ficuldade de relacionamento com o filho, 
um problema financeiro, um problema na 
família ampliada. Enfim, são várias as pos-
sibilidades de problemas que o próximo, 
especialmente entre aqueles da família, 
esteja enfrentando.

Vamos, ao perceber suas dificuldades, 
ficar confortavelmente em nossa posi-
ção?

De forma alguma! Devemos deixar 
nosso conforto e ir em direção ao outro e 
ajudá-lo.

Um funcionário não conseguiu arre-
dar o peso do lugar, mas com a ajuda 
de mais dois, o peso foi jogado a uma 
grande distância.  Olhe para o lado e ten-
te perceber, na sua família, quem está 
precisando de ajuda.

Ajudar o outro na sua dificuldade, além 
de proporcionar um bem a quem é aju-
dado, vai beneficiar aquele que ajuda.

Ensine os pequenos na família também 
o quanto é bom e importante ajudar o 
próximo. Nunca perca oportunidade de 
ensinar aos pequeninos que ajudar o pró-
ximo é uma virtude cristã.

Cristo sempre procurou ajudar a todos 
que cruzavam o seu caminho.

Nas famílias que vencem, os seus mem-
bros se ajudam mutuamente. Famílias que 
vencem ajudam outras famílias. Famílias 
que vencem ensinam aos pequeninos que 
ajudar o próximo é uma tarefa da qual 
Deus se alegra.

“Senhor, dá-me um olhar sensível em direção às pessoas  
que estão ao meu redor que precisam de ajuda”.


