FAIXA PRETA
“Prepara-te… para te encontrares com teu Deus.”
(A Palavra de Deus no livro do Profeta Amós 4.12b)
INTRODUÇÃO
Estamos preparados para viver neste mundo? Estamos vivendo por viver ou nossa vida tem sentido?
- Peregrinar signiﬁca: “viajar ou andar por terras distantes..”
- Peregrino signiﬁca: “Estranho, estrangeiro viajando por terra que não é sua.”
Estamos aqui de passagem.
Alguns esportes oferecem faixas para designar o grau de estudo do aluno e praticante. Faixas brancas,
amarelas, verdes, etc. até chegar à faixa máxima: FAIXA PRETA. Vamos ver alguns signiﬁcados destas cores no TaeKwon-do:
1) BRANCA – Signiﬁca inocência, para um estudante iniciante que não possui conhecimento anterior sobre o TaekwonDo.
2) AMARELA – Signiﬁca a Terra da qual uma planta brota e começa a germinar, enquanto o alicerce do Tae-kwon-do
está sendo construído.
3) VERDE – Signiﬁca o crescimento da planta, enquanto as habilidades do Taekwon-Do estão se desenvolvendo.
4) AZUL – Signiﬁca o Céu, através do qual a planta cresce até tornar-se uma árvore frondosa, enquanto o treinamento
de Taekwon-Do progride.
5) VERMELHA – Signiﬁca perigo, advertindo o estudante para exercitar o controle e alertando o adversário para ﬁcar
longe.
6) PRETA – Ao contrário da branca, signiﬁca maturidade e habilidade no Taekwon-Do. Também indica a imunidade à
obscuridade e ao medo.
Será que estamos preparados com cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável que
são características do “FAIXA PRETA”?
Hoje quero deixar para você, meu querido leitor e amigo, a história de um jovem que iria receber a sua faixa
preta.
Será que ele estava preparado?
Seu amigo,
orando nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
FAIXA PRETA
Diante do mestre, o aluno disciplinado e corajoso, após anos e anos de treinamentos cansativos, exaustivos, o
jovem se coloca de joelhos no chão para receber sua “Faixa Preta”. Inesperadamente o mestre lhe faz o teste ﬁnal:
- “Antes de lhe entregar a faixa nobre, você terá de passar por outro teste”,
- “Estou pronto e ao seu dispor, Mestre.”
O aluno respondeu demonstrando autoconﬁança.
- “A pergunta fundamental precisa ser respondida agora por você:
Qual é o verdadeiro signiﬁcado da Faixa Preta?”
Respirando fundo e com convicção o jovem respondeu:
“A Faixa Preta mostra o ﬁm de minha jornada. Será uma recompensa merecida por meu bom trabalho.”
Um silêncio sepulcral se seguiu.
Nada dizia o mestre.
Só pensava e meditava.
O professor não estava satisfeito e o jovem notou isso.
O silêncio que constrangia o jovem foi quebrado por novas palavras do mestre: “Você não está pronto para receber a
faixa preta. Volte daqui um ano.”
Em grande vergonha e desapontamento, o jovem aluno se foi.
Um ano depois, ajoelhou-se novamente na frente do mestre.
A mesma pergunta foi feita pelo mestre ao jovem aluno:
“Qual é o verdadeiro signiﬁcado da faixa preta?”
O aluno, rapidamente e conﬁando muito em si mesmo, respondeu;
“É o símbolo da excelência e o nível mais alto
que se pode atingir em nossa arte”

Outra vez o silêncio sepulcral.
Ninguém dizia nada. O mestre meditava. O jovem se angustiava.
Ele queria tanto a FAIXA PRETA.
Mais uma vez o aluno reconheceu que sua resposta não fora satisfatória.
Finalmente, disse o professor:
“Você ainda não está pronto para a faixa preta. Volte daqui a um ano.”
Resignado o aluno partiu.
Um ano depois voltou a ajoelhar-se diante do mestre.
Mais uma vez foi-lhe feita a pergunta:
“Qual é o verdadeiro signiﬁcado da faixa preta?”
O aluno respirou fundo e respondeu:
“Mestre, a faixa preta representa o começo.
É o início de uma jornada a ser vivenciada com humildade e com a ﬁnalidade de disciplina, trabalho e busca por
um padrão cada vez mais alto.”
O mestre sorriu e disse:
“Meu ﬁlho, agora você está pronto para receber a faixa preta e iniciar o seu trabalho nesta peregrinação.”
CONCLUSÃO
Estamos peregrinando. Estamos caminhando. Estamos a caminho. Você e eu estamos vivendo neste mundo,
provisoriamente, peregrinando e indo à busca – muitas vezes não percebida – do nosso lar eterno. Podemos recordar
dos vales extensos. Os rios de correnteza inclemente. Os desﬁladeiros traiçoeiros. Pântanos sombrios.
São paisagens passadas. Situações superadas. Também havia na jornada campos ﬂoridos. Praias de areia
alva. Árvores frondosas a oferecer-nos sombra e abrigo. São paisagens passadas. Momentos que nos enchem de
saudade. Mas reconhecemos que somos peregrinos na terra. Estamos a caminho. Quando olhamos para frente vemos
cenários novos.
Grandes surpresas nos aguardam nas curvas das estradas. Grandes dores também esperam por nós. São
tantas as trilhas que se apresentam. Cada qual com uma característica especial. Algumas prometem facilidades e
alegrias fugazes. Escondem armadilhas em recantos com aparência inofensiva. Outras se mostram árduas desde o
início, mas compensam os viajantes persistentes com vastos oásis de consolo e amparo.
Cada estrada apresenta riscos e prêmios. Todas, porém, levam a um destino único:
O ENCONTRO COM DEUS!
Muitos dizem que todos os caminhos levam ao céu… Não é verdade. Só um caminho leva a Deus: Jesus.
João 14.6
“Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao pai senão por mim.”
Mas, todos os caminhos,
com certeza levam a Deus, pois a Palavra nos aﬁrma:
“Todo joelho se dobrara..”
Todos prestaremos contas a ELE.
O tempo de viagem depende da disposição de cada peregrino. Há muito a percorrer. Estamos peregrinando e
precisamos estar preparados. Queremos receber, do nosso DEUS ALTÍSSSIMO, a Faixa Preta da vida. Com
humildade, paciência, perdão, amor e determinação. Você e eu estamos a caminho da terra prometida, peregrinando,
sendo preparados pelo Mestre para o Encontro com Deus. Vamos receber a Faixa Preta quando a humildade preencher
nossa vida e reconhecer o Rei dos Reis em nosso coração. Estamos, ainda, a caminho.
Seu amigo, Orando
Nathaniel

“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.” - BE 231 – NMBJ 522
TÍTULO: FAIXA PRETA
TEMA: Precisamos estar preparados para viver neste mundo pois estamos sendo testados pelo Deus Altíssimo.
Humildade é um dos caminhos. Precisamos receber a Coroa da Vida (nossa faixa preta) das mãos do nosso Senhor.
TEXTOS:
“Prepara-te… para te encontrares com teu Deus.” - (Amós 4.12b)
“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte.” - (A Palavra de
Deus em I Pedro 5.6)
“Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.” - (A Palavra de
Deus no Evangelho de João 14.6)
“Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas, sim, aquele a quem o Senhor louva.” - (A Palavra de Deus em II
Coríntios 10:18)
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade.” - (A Palavra de Deus em II Timóteo 2:15)

