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UM TREINADOR DEVE:
AMAR O PRÓXIMO COMO A
Um treinador Elite da Bola tem que ter em mente SI MESMO
o amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um
princípio fácil e simples de ser entendido, porém difícil de ser
praticado.
E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si
mesmo’.
Mateus 22:39
Já vimos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, em
primeiro lugar. E em segundo devemos amar ao nosso próximo.
Mas quem é o nosso próximo?
Quando perguntam isso pra Jesus Ele responde contando uma
parábola que com certeza você já ouviu. A parábola do bom
samaritano. Vamos ler juntos novamente:
Em resposta, disse Jesus: "Um homem descia de Jerusalém para
Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as
roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou
pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se
encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e
óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para
uma hospedaria e cuidou dele.
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No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe:
‘Cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que
você tiver’."Qual destes três você acha que foi o próximo do
homem que caiu nas mãos dos assaltantes? "
"Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o perito na lei.
Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo".
Lucas 10:30-37
Bom, Judeus e Samaritanos eram como corintianos e
palmerenses, gremistas e colorados, atleticanos e cruzeirenses,
flamenguistas e fluminenses. Eram rivais, inimigos, mas mesmo
assim Jesus ensina que independente de torcida, nacionalidade,
cor ou qualquer coisa, devemos amar e respeitar ao nosso
próximo e o nosso próximo são aquelas pessoas que nos rodeiam,
que passam muitas vezes o dia perto da gente e nós nem damos
conta.
O nosso próximo durante um jogo é o nosso time, o juiz, o
mesário, o time adversário, a torcida e assim por diante. Sim
temos que amar nossos adversários, veja: "Mas eu digo a vocês
que estão me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos
que os odeiam,abençoem os que os amaldiçoam, orem por
aqueles que os maltratam.
Lucas 6:27-28
Se devemos amar até os nossos inimigos quem dirá os nossos
próximos.
Amar o próximo significa respeitá-lo, ser cordial e pensar em sua
segurança e bem estar. Pense mais nos outros do que em você
mesmo, o resultado disso vai ser fantástico.

Perguntas
1- Na ultima semana quantas vezes você deixou de pensar em si mesmo
e pensou no próximo?
2- Quantas vezes você ajudou alguém do time adversário?

Leitura
Bíblica
Lucas 6
Oração
Que eu possa amar o meu próximo e o meu inimigo assim como Tu
queres. Que eu possa respeitá-lo e tratá-lo como eu gostaria de ser
tratado. Ajudá-me a pensar mais nos outros do que em mim mesmo.
Amém.
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