como um
treinador
deve agir

dr

como o treinador deve
se comportar na derrota
Afinal de contas quem gosta de perder? Ninguém! O Homem não foi
feito para perder, porém a derrota quando se compete é uma
possibilidade real e o competidor deve saber e estar disposto a
perder.
A coisa mais difícil é saber perder, e eu não estou falando aqui
daquela frase que ninguém gosta de ouvir: o que importa é
competir.
Claro que o que importa é competir mas ninguém ouve ou afla essa
frase quando ganha, sempre quando você escuta isso é porque
perdeu.
Não é errado nem feio perder; na maior parte das vezes a derrota
nos ensina e mostra falhas que se tivéssemos vencido certamente
não as reconheceríamos.
Muitas vezes a derrota é importante para colocar o coração e a
cabeça no lugar e aceitar que nenhum time é invencível. Todos os
grandes times já tiveram fases excepcionas que eram como
imbatíveis, mas em determinado momento as derrotas começaram
a aparecer.
Ganhar e perder são conseqüências do jogo, todo time que enfrenta
uma disputa deve estar buscando a vitória mas preparado para uma
derrota.
Por mais duro que seja a derrota é o momento de rever as falhas e
buscar o caminho certo para a correção delas.
Saber perder é reconhecer que o adversário estava melhor
preparado ou que aproveitou melhor as oportunidades.
Um treinador precisa estar preparado para trabalhar no

17

todos os direitos reservados . acesse: elitedabola.com

coração dos atletas. Muitas vezes essas são as melhores
oportunidades para o treinador influenciar a vida e o caráter dos
seus atletas.
O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e
conhece os que confiam nele.
Naum 1:7
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós.
1 Pedro 5:7
O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no
Senhor prosperará.
Provérbios 28:25
estes são alguns textos que você pode usar com seus atletas para
mostrar o quanto é importante confiar que Deus tem o melhor,
mesmo muitas vezes nós não entendendo como isso é possível.
Quando um treinador perde uma partida ele deve cuidar e medir
suas palavras para não atacar ou ferir ninguém e principalmente ter
uma atitude de reconhecer os erros e não ficar buscando culpados
para sua derrota.
Saiba perder, valorize e respeite a equipe vencedora por mais difícil
que seja e aproveite a oportunidade para influenciar seus atletas.

Perguntas
1-Como você tem se comportado quando seu time perde?
2-A derrota é algo que te afasta dos seus atletas ou você tem
conseguido aproveitar as oportunidades?

Leitura
Bíblica
Romanos 8.26-30 e Jó 1.21-22.
Oração
Senhor que minha atitude de humildade e motivação perante meus
atletas sejam os mesmos, mesmo durante uma derrota. Que a derrota
em uma partida não me de motivos para desistir de tudo e agir de
maneira errada, mas que sirva para o meu crescimento, em nome de
Jesu.Amém.
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