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A COPA, O ATLETA E O REINO
“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva
o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém;
eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível; nós, porém, uma incorruptível. Pois eu
assim corro, não como a coisa incerta; assim combato, não como batendo no ar. Antes
subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não
venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Co 9.24-27

Dia 13 de julho findou o grande evento esportivo realizado no Brasil: A Copa do Mundo de
Futebol. Foram 11 bilhões de dólares gastos, 12 estádios reformulados/construídos, 700 mil
turistas estrangeiros de 203 nacionalidades e 3.429.873 torcedores que passaram pelos estádios
da Copa durante 31 dias para ver 32 seleções.
Cada seleção possuía 23 jogadores, o que correspondeu a 736 jogadores brigando por
uma taça somente: a de campeão. Para alcançar isso, a receita era treinamento exaustivo,
esforço, sono, reclusão, dieta, foco, superação, abnegação, etc.
Na passagem lida (1 Co 9.24-27), Paulo usa o esporte para simbolizar nossa competição
espiritual: a salvação de nossas almas. Entre outros ensinamentos, destacamos:
•

Estamos numa disputa: bem x mal; carne x espírito; salvação x perdição.

•

Apesar dos esforços e vontade, nem todos ganharão o prêmio.

•

Exemplos bíblicos:
a) 3 milhões saíram do Egito, mas somente 2 entraram em Canaã (Josué e Calebe).
b) 10 eram as virgens, mas somente 5 saíram ao encontro do Noivo (Mt 25).

•

Nesta competição chamada VIDA, só teremos 1 chance (Hb 9.27).

•

Se não treinarmos, subjugarmos (dominar) nosso corpo, não teremos êxito.

MEDITAÇÃO: Se para competições humanas e taças corruptíveis os atletas submetem-se a
rotinas tão difíceis e trabalhosas, não deveríamos nós, cristãos, levar nossa competição espiritual
mais a sério ainda? Leia Hebreus 12.14.
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Assim como é triste ver atletas que, após treinarem tanto, não ganham competições, não será
triste ver cristãos, que, após anos dentro de um prédio/célula não salvaram-se? Apocalipse 2.10.
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