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Ganhar é importante,  
mas com honestidade

“Vivam entre os pagãos de maneira exemplar...” 
(1Pedro 2.12)

DIA 25

Um dos grandes desafios do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) é banir os 
casos de doping nas competições.

O doping, além de ser desonesto, é 
uma atitude covarde e que mostra o 
caráter ruim daqueles que o praticam.

O primeiro caso de doping nos Jogos 
Olímpicos ocorreu em 1968, na cidade do 
México. O atleta sueco do pentatlo mo-
derno Gunnar Liljenwall foi desclassifica-
do pelo exame antidoping, que deu posi-
tivo para excesso de álcool no organismo.

A prática do doping tem sido durante 
combatida pelas organizações ligadas 
ao esporte em todo o mundo, pois tira 
daquele que se preparou, de maneira ho-
nesta e limpa, a possibilidade de alcançar 
a vitória, em favor daquele que usou de 
desonestidade em sua preparação.

Quem pratica o doping transmite a 
mensagem que o importante é ganhar 
a todo custo, se preciso for com práticas 
e atitudes desonestas.

A cultura do doping não está presen-
te somente nos esportes, mas em todas 
as áreas da vida, seja profissional, aca-
dêmica, familiar, etc.

Quando um aluno, por exemplo, cola 
para passar de ano, ali está a cultura do 
doping, da desonestidade, da trapaça.

Precisamos sempre tratar desta ques-
tão. Devemos, como famílias cristãs, 
impregnar a cultura do esforço, da ver-
dade, da honestidade entre todos fami-
liares.

Pais devem conversar com seus filhos 
quando uma notícia de caso de doping 
vier à tona.

Marido e esposa devem conversar 
entre si sobre o valor da verdade, da ho-
nestidade na relação conjugal.

Todos os pais desejam que seus filhos 
sejam vencedores. Mas, na formação do 
caráter e da personalidade dos filhos, 
os pais, em oração, com amor e sabe-
doria dada por Deus, devem inculcar na 
mente e no coração de cada filho que a 
vitória é importante, desde que seja al-
cançada na base da luta, do empenho, 
de treinamentos árduos, respeitadas as 
regras e, acima de tudo, de forma ho-
nesta e verdadeira.

Nem todos os filhos um dia ganha-
rão medalhas de ouro em Olímpiadas, 
mas nos embates da vida poderão ser 
vencedores, e homens e mulheres hon-
rados.

E aí os pais desses filhos subirão no 
pódio da vitória por criarem filhos ho-
nestos.

“Senhor, que meus descendentes sejam homens e  
mulheres honrados em todos os campos da vida”.


