
PASSANDO DO LADO PERDEDOR 

PARA O TIME VENCEDOR 

ANTES DO APITO FINAL…

MUDAR  POSSO 

DE TIME?

[ R E F L E X Õ E S  S O B R E  A  V I D A ]



O futebol é um jogo simples: 
22 homens perseguem uma 
bola por 90 minutos e, no 
final, os alemães vencem.

 Gary Lineker,  
ex-futebolista (após perder a 

semifinal da Copa do Mundo de 
1990 para a Alemanha nos pênaltis).

Antes do pontapé inicial, há um jogo por vencer. 
Nele, tudo pode acontecer. Qualquer lado pode 
ganhar a partida.

Mas e se você estivesse jogando pelo time de Gana 
na Copa do Mundo de 2014? Clint Dempsey marcou 
contra eles em apenas 29 segundos! E quando o Christian 
Benteke, da Bélgica, levou apenas 8,1 segundos para 
encontrar o fundo da rede contra o Gibraltar em 2016?

E você se lembra do time sul-coreano que, em 2002, 
perdeu um gol no chute de Hakan Şükür em apenas 
11 segundos?

Esses times passaram da emoção do pontapé inicial 
para a dor de perder com apenas alguns chutes!

Mas desperdiçar um gol logo de início não é a única 
maneira de as coisas darem errado no campo. Em 1986, o 
uruguaio José Batista conseguiu receber o cartão vermelho 
mais rápido na história da Copa do Mundo. Ele foi expulso 
do jogo contra a Escócia por derrubar Gordon Strachan no 
primeiro minuto de jogo! E, depois de apenas 3 minutos, 
Sead Kolašinac marcou o gol contra mais rápido da Copa 
do Mundo em 2014!

Agora imagine-se jogando o maior e mais importante 
jogo da sua vida. E, apenas alguns minutos depois da 
largada, todas essas coisas acontecem a você e seu time: 
você marca um gol contra, permite que o adversário 
chegue na rede mais algumas vezes e é expulso. Talvez 
você até preferisse que o chão o tivesse engolido!

E se isso fosse mais do que apenas um jogo ruim?
O que seria de você se a vida fosse assim? 

O 
pontapé 
inicial



Não me sentiria 
incomodado se 
perdêssemos 

todos os jogos 
da temporada, 

desde que 
ganhássemos o 

campeonato.

 Mark Viduka

O futebol nos faz sofrer quando estamos no lado perdedor. A 
vida também o faz sofrer quando você está perdendo. Todos 
sabem o que significa passar por um rompimento, perder um 

emprego, contrair uma doença grave, ficar sem dinheiro (de novo) 
etc… Muitas vezes, ficamos no lado perdedor.

No futebol, o sentimento é ainda pior quando você é o culpado por 
seu time estar tão mal. No dia a dia, é a mesma coisa. Dói muito se as 
nossas próprias escolhas afastaram as pessoas de nós ou atingimos o 
fundo do poço. Não que queiramos admitir que quando as coisas dão 
errado a culpa seja nossa. Às vezes, sentimo-nos muito melhor sendo 
como os companheiros de time que começam a brigar em campo, 
culpando uns aos outros pela confusão em que se encontram.

Às vezes, tentamos consertar nossos problemas sozinhos. Paramos 
de confiar nas pessoas ao nosso redor. É como se corrêssemos 
para dentro da área e chutássemos direto no goleiro, em vez de 
direcionarmos a bola para o atacante tocar. Quantas vezes você gritou 
para a TV quando viu um jogador fazer isso? Mas todos nós temos 
esse instinto de afastar os outros e fazer o que tem que ser feito por 
conta própria — muitas vezes isso nos faz sentir ainda mais confusos.

Outras, parece que não há muito sentido em jogar. É como se 
tivéssemos decepcionado o nosso time, ferido os mais próximos de 
nós, perdido o apoio da multidão e sem chance de consertar todo o 
estrago. Por que se importar? Não importa se nos damos bem ou mal 
na vida, em algum momento vamos morrer e perderemos tudo o que 
lutamos para conseguir, tudo o que temos e todos os que amamos. 
É como se não importasse o quanto tentemos, estamos no lado 
perdedor e não há nada que possamos fazer sobre isso.

E não parece que se Deus existe, Ele está sendo um péssimo 
árbitro? Que Ele está apenas assistindo ao jogo sem se importar? 

O lado 
perdedor



Se disséssemos, nesse momento, que existe um Deus, que tipo de árbitro achamos que 
Ele seria? Dada a maneira como o mundo funciona, podemos ter algumas ideias sobre 
como Ele se parece.

O árbitro que está no campo para prejudicar: Todos nós sabemos que esses árbitros 
existem. Eles o encaram assim que você entra em campo. Não gostam de você, nem por um 
segundo, e mal conseguem esperar para provar que você é uma pedra no sapato. Esses juízes 
sopram seus apitos a cada dois minutos para exibir seus cartões e demonstrar que estão no 
comando. São exigentes e querem fazê-lo sentir-se miserável!

O árbitro que precisa de óculos novos: Talvez esse seja o tipo que encontramos com 
maior frequência! Não conseguem encontrar a marca do pênalti nem com um mapa, nem 
com o piscar de um néon. Estão sempre olhando para o lado oposto ou perdendo as coisas 
importantes porque não são capazes de acompanhar a ação in loco. Para ser bem honesto, 
esses árbitros parecem que nunca têm o controle do jogo. 

Você pode pensar que qualquer uma dessas descrições resume muito bem o que seria um 
deus em potencial. Mas a Bíblia também tem uma descrição para Deus, o árbitro perfeito. 
Como é que pode? O mundo é um lugar tão confuso e parece que, de alguma forma, estamos 
sempre perdendo algo?

Deus permite que o jogo continue. Não porque Ele não se importa, mas porque nos dá a 
liberdade de escolhermos nossas ações, tomarmos nossas próprias decisões e enfrentarmos 
as consequências. A Bíblia nos diz que Ele está muito próximo de nós, pronto para que nos 
voltemos a Ele pedindo ajuda. No entanto, o Senhor não nos obriga a falarmos com Ele. Deus 
quer que todos nós escolhamos viver com Ele, que sigamos Suas táticas e conheçamos o Seu 
cuidado e proteção, mas raramente o fazemos. Se é que alguma vez o fizemos.

Em breve, Ele soprará o apito final. Este mundo chegará ao fim e as medalhas dos 
vencedores serão distribuídas. Se tivermos confundido tudo, ignorado Deus e estivermos 
ainda no lado perdedor, você ainda acha que devemos esperar ganhar um troféu após 
morrermos? Não. A Bíblia nos adverte que enfrentaremos o julgamento pela maneira como 
vivemos. Por Deus ser o árbitro perfeito, Ele se certificará de que todos recebam o que está 
proposto para cada um. E isso, necessariamente, não é muito reconfortante. 

Foi como se o árbitro 
tivesse um cartão amarelo 
bem novinho e quisesse 

ver se funcionava.

 Richard RufusQue 
tipo de 
árbitro é 
Deus?



Normalmente, ser substituído não é bom. 
Significa que você está ferido, não está 
jogando bem ou que o treinador quer 

mudar de tática (e essas não o incluem).
Mas Deus disse que, diferentemente do 

futebol, ser substituído na vida é o melhor 
que pode nos acontecer. E podemos aceitar 
essa oferta, mesmo que nos sintamos como 
se já tivéssemos sido expulsos.

Permitir que sejamos substituídos 
significa que concordamos que não estamos 
à altura do jogo. Sabemos que: não podemos 
vencer; não temos condições suficientes para 
tamanho desafio; que, mesmo que façamos o 
possível para conseguir algo e sejamos bem-
sucedidos, ainda assim, vamos morrer no 
final e perderemos tudo de qualquer forma. 
Não há vencedores! Então, por que não 
pensar na substituição que Deus oferece?

Jesus é nosso substituto perfeito. Há mais 
de 2.000 anos, Ele veio à Terra como prova 
não só de que Deus existe, mas também que 
quer nos mover do time perdedor para o time 
vencedor. A Bíblia nos diz que Jesus veio à Terra 
para tomar o nosso lugar como o substituto 
para a vida. Ele viveu a vida perfeita que nós 
não podemos viver. Agradou a Deus em tudo e 
nunca cometeu falta alguma. E sofreu a morte 
que nós merecíamos.

Ele foi executado numa cruz, não por 
acaso nem porque era um radical, mas 
porque esse era o plano de Deus. “Cristo 
também sofreu por nossos pecados [o jeito 
que ignoramos Deus, vivemos de forma 
egoísta, fazemos coisas que sabemos 
estarem erradas] de uma vez por todas. 
Embora nunca tenha pecado, morreu pelos 
pecadores a fim de conduzi-los a Deus” 
(1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Bíblia).

Pense nisso assim: quando Jesus corre 
no gramado, quaisquer faltas que tenhamos 
cometido, quaisquer faltas que tenhamos 
cometido, ou cartões que nos tenham 
mostrado, ou gols que possamos ter marcado 
levam o nome do Senhor no relatório da 
partida. E o nosso nome recebe a honra do 
jogo perfeito que, na verdade, foi Ele quem 
jogou! Uma substituição completa! Quando 
Jesus morreu, Ele fez isso por nós.

Quando Jesus voltou à vida três dias 
depois de morrer, Ele provou que a morte foi 
derrotada. Ela não é mais o fim. Se deixarmos 
Ele ser o nosso substituto e concordarmos 
em confiar nele, teremos um novo começo, 
uma nova vida e um novo time! Confiando 
nele, paramos de jogar no lado perdedor. 
Deus deixa de ser o árbitro e se torna o nosso 
Treinador! Estamos no mesmo time. 

Isso é ótimo. Diga 
que ele é o Pelé e bota 

ele em campo.

 John Lambie 
(ao descobrir que após 

violenta concussão, um de 
seus jogadores não sabia 

mais quem ele próprio era).

Substituição



Eu nunca quis sair 
daqui e permanecerei 

aqui o restante 
da minha vida, e, 
espero que, depois 

disso também. 

 Alan Shearer 
(por sua lealdade ao 

Newcastle United)

Quem é responsável pelo desempenho de um time? Os 
jogadores ou o treinador? Esse é o questionamento nos 
lares dos torcedores. Mas, se o time continuar se saindo 

mal, no final das contas, o treinador é a única pessoa demitida.
Cabe ao treinador decidir as táticas, os posicionamentos, o 

cenário das jogadas e, na verdade, tudo o que deve ser feito. Os 
jogadores só precisam compreender o que precisam fazer, seguir 
as instruções e jogar dentro dos limites propostos.

Acontece a mesma coisa no time de Deus. Como “jogadores”, 
somos responsáveis por nosso desempenho. Estamos ouvindo 
o nosso treinador? Estamos interagindo com nossos colegas de 
time? Estamos confiando em Jesus? A responsabilidade sobre 
o time e o resultado final pertencem a Deus.

E Ele nos dará a vitória. O jogo já foi vencido porque Jesus 
morreu, mas voltou a viver. Tudo o que fizemos de errado está 
pago por Sua morte, e uma nova e eterna vida com Deus foi-lhe 
oferecida por intermédio da ressurreição de Jesus. Nós ainda 
vamos passar por dificuldades, mesmo fazendo parte do time 
de Deus; ainda vamos ficar doentes, lutar para sobreviver e 
sentir que as coisas são injustas. Mas, agora, em tudo (incluindo 
esses problemas e situações difíceis), Deus está conosco para 
nos ajudar. Porém, depois de tudo isso, temos um lugar no Céu 
pelo qual lutar. Jesus prometeu: “Na casa do meu Pai há muitos 
quartos […] depois que eu for e preparar um lugar para vocês, 
voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês 
estejam também” (João capítulo 14, versículos 2,3, livro da Bíblia).

O plano do jogo e a vitória pertencem a Deus. Nós apenas 
temos que confiar nele e segui-lo. 

Novo 
time, novo 
treinador



Eu estava assistindo 
o United contra 

o Liverpool, fiquei 
chocado ao ver a 

pontuação do Sheasy 
[John O’Shea], e 
decidi ligar para 

ele, mas na mesma 
hora lembrei que ele 

estava em campo.

 David Beckham 
(no gol de O’Shea na vitória 

do Manchester United por 1 a 
0 sobre o Liverpool em 2007)

Quando nos juntamos ao time de Deus, recebemos novos 
colegas de time conhecidos como “igreja”. Todos os 
cristãos pertencem à família de Deus, portanto, são nossa 

família também. De repente, de um estádio vazio, onde sentíamos 
como se o mundo estivesse em nossos ombros, é como se 
tivéssemos toda a multidão nos aplaudindo. A igreja é um lugar 
onde todos estão no mesmo time e querem ajudar uns aos 
outros a prosseguirem no plano de jogo de Deus, a ficar perto 
de Jesus e a seguir em direção ao Céu. Nós não estamos mais 
sozinhos; existe uma família global da qual fazemos parte para 
sempre! Não que essa família seja perfeita. Todos os cristãos têm 
que lidar com os seus próprios problemas. Mas todos na família 
de Deus sabem que precisam de Jesus e que Ele os ajudará.

Seguir o plano de jogo de Deus nem sempre é fácil. Ele nos 
pede para fazermos algumas coisas difíceis, tais como: desistir do 
egoísmo, pedir desculpas a alguém que ferimos e conversarmos 
sobre Ele com os nossos companheiros. Por isso que é tão bom 
saber que temos nosso time para nos ajudar. Deus nunca quis 
que a vida fosse um voo solo. Somos um time!

E nós temos o melhor treinador. Sendo o juiz, Deus diz que 
estamos jogando limpo porque Jesus pagou por nossas faltas. 
Como nosso treinador, Deus está cuidando de nós o tempo todo 
e nos dando um bom jogo para seguir. Isso não significa que 
podemos fazer o que quisermos sem termos problemas. Significa 
que Deus nos ajudará a ver onde podemos melhorar, nos dará 
força para mudar e nos transformar no tipo de pessoa que 
sempre quisemos ser. Portanto, não importa o que vier, sabemos 
que Jesus venceu o jogo. Ele nos fez parte da própria família de 
Deus e nos receberá em Sua casa após morrermos. 

A 
multidão



Se você quiser saber mais 
sobre o que significa 
ser cristão e a respeito 

de Jesus, incluindo as 
evidências de Sua vida, morte e 
ressurreição, nós de Ministérios 
Pão Diário gostaríamos muito 
de ajudá-lo.

Temos a certeza de que a 
melhor maneira de conhecer 
Deus e entender o Seu plano 
de jogo é através da leitura da 
Bíblia. Veja os muitos livretos, 
folhetos, DVDs e recursos 
online para ajudá-lo nessa 
caminhada. Visite nosso site: 
www.paodiario.org

Queremos encorajá-lo 
a entrar em contato com 
uma igreja local. Nela, você 
encontrará pessoas que podem 
ajudar a responder os seus 
questionamentos e lhe falar 
mais sobre o que significa 
confiar em Jesus. 

Para aqueles que já têm Jesus: você 
fez a melhor escolha e está no 

melhor time. Continue. Não desista. A 
luta é ótima, mas só podemos vencer 

se estivermos do lado de Jesus.

 Kaká

Próximo



Sua doação é muito importante para nós! Com ela, você se torna parceiro 
de Ministérios Pão Diário na divulgação da sabedoria transformadora da 
Palavra de Deus, em mais de 150 países e em 57 idiomas. 
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