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Uma das modalidades olímpicas é o ti-
ro desportivo.

Existem vários tipos de prova em três 
categorias: a pistola, a carabina e o tiro ao 
prato.

Duas qualidades os atletas devem pos-
suir, precisão e concentração.

Nove países já conquistaram o ouro 
olímpico nesta modalidade.

Um fato interessante ocorreu nos Jogos 
de Montreal, em 1976.

Em uma disputa acirradíssima com seu 
compatriota Lanny Bassham, Margaret 
Murdock teve de se contentar com a prata 
em razão dos critérios de desempate. Os 
dois terminaram a prova com 1.162 pon-
tos, mas Bassham tinha três séries de 100 
pontos contra apenas duas da rival. Mes-
mo com o ouro no pescoço, Bassham não 
concordava com a regra. Em uma atitude 
inesperada e emocionante, puxou a com-
panheira de equipe para o lugar mais alto 
do pódio na hora da execução do hino na-
cional dos Estados Unidos.

Na vida pessoal e familiar devemos ter 
alvos.

Mas algo muito importante é que os al-
vos, especialmente na vida conjugal e fa-

miliar, sejam de todos, e não apenas de 
um ou de alguns.

No casamento, por exemplo, os cônju-
ges devem buscar o diálogo para que esti-
pulem, de comum acordo, os alvos a curto, 
médio e longo prazos.

Conheci um casal que teve sérios proble-
mas conjugais porque o alvo que cada um 
tinha, na área de moradia, eram diferentes 
dos do outro. Enquanto um trabalhava pa-
ra mudar-se para uma outra cidade, o outro 
cônjuge nem pensava em tal possibilidade.

Na família, os alvos devem ser objeto 
de muita conversação. Quando todos sa-
bem do alvo a perseguir, todos colabo-
ram. E então, as duas qualidades de um 
atleta que pratica o tiro desportivo devem 
ser buscadas: a concentração e a precisão. 
Concentração é a qualidade de estar foca-
do no objetivo, e a precisão é buscar, espe-
cificamente, o alvo determinado.

Devemos, como pessoas, casais e famí-
lias ter alvos. Os alvos nos motivam a viver 
e são um remédio para a saúde emocional.

Paulo tinha alvo na sua vida. Além dos 
alvos pessoais, conjugais e familiares, este 
alvo descrito pelo apóstolo Paulo deve ser 
de todos nós.

O alvo

“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.”
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“Senhor, que os meus alvos pessoais, conjugais e familiares  
estejam de acordo com os teus alvos para a minha vida”.


