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Ontem, meditamos sobre um aconteci-
mento ocorrido no Mundial de Atletismo 
de 2013, realizado na cidade de Moscou.

Na competição masculina do reveza-
mento 4x100 a vitória foi da equipe da 
Jamaica, tendo como destaque a partici-
pação de Usain Bolt.

A equipe jamaicana, na referida com-
petição, antes de Usain Bolt pegar o bas-
tão, estava em segundo lugar. Bolt era o 
último membro da equipe a correr os úl-
timos 100 metros. Todos sabiam que Bolt 
iria colocar as coisas nos seus devidos lu-
gares. E foi isso mesmo que aconteceu.

A imprensa destacou a participação de 
Usain Bolt, mas se esqueceu que aque-
la corrida era um revezamento 4x100 e 
mais três outros atletas tinham participa-
do. Seus nomes eram Nesta Carter, Nickel 
Ashmeade e Bailleu-Cole. A vitória não 
foi apenas de Usain Bolt, mas da equipe 
jamaicana.

Vejo a família como uma equipe. 

Para subir ao pódio da vitória, seja em 
relação à criação de filhos, ou na supe-
ração das crises, devemos ter em mente 
que somos uma equipe. Cada um desem-
penha o seu papel. Usain Bolt foi coloca-

do pelo técnico para correr os últimos 100 
metros, mas os outros três eram especiali-
zados nas etapas distintas da prova.

Na família acontece a mesma coisa. Cada 
um cumpre o seu papel estratégico e nun-
ca deve haver margem para o estrelismo.

Quando a equipe jamaicana subiu ao 
pódio, não foi apenas Usain Bolt a subir, 
mas todos desfrutaram daquele momen-
to de glória, de alegria e todos receberam 
medalha igual.

Pais e mães fazem parte do mesmo ti-
me na criação dos filhos. Cada um dá o 
melhor de si para a conquista da vitória.

Quando a família atravessa uma crise 
e tempos depois há a superação da crise, 
todos devem ter a consciência de que de-
ram o melhor de si e todos, como uma fa-
mília, sobem ao pódio da vitória.

É mais ou menos a ideia apresentada 
pela metáfora do corpo apresentada por 
Paulo em Romanos 2.15, quando o após-
tolo afirma que somos membros uns dos 
outros.

Na vitória, nas provações, no sofrimen-
to e nas celebrações todos comemoram, 
sofrem e vibram. Por quê? Porque somos 
uma família, uma equipe.

Em família, devemos  
ser como uma equipe

“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas  
individualmente somos membros uns dos outros.” (Romanos 2.15)
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“Senhor, faça com que em minha 
família a união esteja sempre presente.”


