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No auge da Guerra Fria aconteceu 
algo que marcou para sempre os Jogos 
Olímpicos. 

Com a invasão do Afeganistão pela 
União Soviética, os Estados Unidos re-
solveram boicotar os Jogos Olímpicos 
realizados em Moscou, em 1980. Esta 
decisão dos EUA foi acompanhada por 
outras potências capitalistas.

O troco por parte de Moscou veio 
nos Jogos Olímpicos seguintes, que 
aconteceram na cidade americana de 
Los Angeles, em 1984. Com exceção da 
Romênia e da Iugoslávia, todo o restan-
te do bloco soviético aderiu ao boicote. 
A política internacional tinha interferido 
na confraternização e união dos povos 
por intermédio dos Jogos Olímpicos.

Foram momentos tristes para o espí-
rito olímpico.

Muitas vezes não sabemos adminis-
trar os conflitos que aparecem nas re-
lações familiares. Conflitos entre povos, 
nações, pessoas, líderes, cônjuges, pais 
e filhos sempre acontecem. O grande 
desafio é saber superá-los e extrair de-
les oportunidade de crescimento. Para 

tanto, é preciso maturidade, abertura ao 
diálogo e espírito para negociar.

Tanto os Jogos de Moscou, quanto de 
Los Angeles foram prejudicados. Quan-
tos atletas, que tanto se prepararam, 
não puderam participar de uma ou de 
outra Olímpiada?

Quando o conflito se instala num rela-
cionamento, especialmente na família, a 
palavra “boicote” jamais deve fazer parte 
das alternativas. Boicotar o outro é sinô-
nimo de imaturidade, intransigência, fal-
ta de diálogo, arrogância e beligerância.

Assim como os próprios Jogos Olímpi-
cos de Moscou e Los Angeles e dezenas 
de atletas foram prejudicados, quando 
há boicote nos relacionamentos quem 
perde é o próprio casamento, a própria 
família. No casamento, além dos pró-
prios cônjuges, os filhos são afetados.

Quando um conflito aparecer, tente 
aproveitar a oportunidade para cresci-
mento de ambas as partes e para todas 
as pessoas que gravitam ao redor. Com 
a busca para superar os conflitos de for-
ma cristã, madura e inteligente, todos 
vão ganhar e a família será fortalecida.

É preciso saber resolver os conflitos

“Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?”
Amós 3.3

“Senhor, dá-me um espírito de diálogo, respeito e maturidade para 
contornar os conflitos que surgem nas relações em minha família”.
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