
Correndo No Vazio 

De Rob Reeve, Lille, França 
  
“Eu não vou parar”, dizia a mim mesmo enquanto me aproximava do marco de 20 km 
do meio da maratona. O sol bateu forte o dia todo e estava agora a plena força. Eu 
me inclinei sobre um cocho para dar-me uma última refrescada com água e assim 
preparar-me para o último quilômetro e depois viria o entorpecimento. As horas 
seguintes seriam um caleidoscópio infernal de dor e confusão.  Senti-me deslocado da 
realidade – mergulhado em algum mundo entranho de náusea e humilhação.  “O que 
está acontecendo comigo? Onde estou? Isto vai acabar?” Conforme as horas passavam, 
comecei a concluir que talvez isso fosse loucura e que eu tinha sido de algum modo 
separado da minha vida anterior. “Eu retornaria um dia?”. 
 
De repente vi um rosto familiar – ainda distante, ainda realmente do outro lado. 
Palavras mais confortantes foram então lentamente sendo decodificadas de volta ao 
seu significado. Reconheci minha esposa Sylviane – eu estava de volta. Lembrei-me 
que tinha corrido e percebi que desmaiei e fui trazido para a ala de emergência em 
nosso hospital local. Aparentemente estive inconsciente por mais ou menos 15 
minutos, e em um coma delirante e intermitente por 30 a 45 minutos. Minha 
temperatura chegou a mais de 40ºC e as batidas de meu coração saíram da escala. 
 
"É um de vergonha que eu tenha desmaiado bem antes do final," disse para Sylviane. 
Quando cheguei a casa no dia seguinte, examinei os resultados da corrida, e para 
minha surpresa encontrei meu nome na lista dos que concluíram a prova. Eu tinha de 
fato corrido o último quilômetro em entorpecimento e no vazio! Eu desmaiei depois 
da linha de chegada e fui levado pelo atendimento de emergência. 
 
Isto foi obviamente um evento importante em minha vida, e que é também um 
convite para reflexão e descanso. Eu me pergunto se a realidade física de correr no 
vazio refletiu algo de minha vida e ministério pessoal nestes últimos anos. Tenho 
assumido cada vez mais responsabilidades e compromissos internacionais sem um 
crescimento correspondente em minha plataforma de apoio. (Pastoral, pessoal, 
financeiro etc.) Tenho continuado como tenho vivido para a "corrida" e a paixão e 
privilégio de servir ao Senhor. No nível físico fui aconselhado a parar de correr por 3 
meses. Eles também querem fazer exames em meu coração e cérebro para terem 
certeza de que não sofri nenhum dano. 
 
Sinto que é provavelmente sábio fazer o mesmo tipo de coisa em um nível pessoal e 
tirar um pouco de tempo para descansar e refletir sobre como eu deveria reposicionar 
minha vida e ministério para os próximos anos. Se você puder orar sobre isto, eu 
apreciaria muito. 
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