como um
treinador
deve agir

e

um treinador deve:
ser exemplo
O treinador sempre está no foco do holofote. Tudo que ele faz ou
deixa de fazer tem proporções e influência que interferem a vida do
atleta.
Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
1 Coríntios 11:1
Essa fala de Paulo em 1Coríntios mostra exatamente o grau de
comprometimento do líder cristão em dizer: olhem o que eu faço,
pois eu faço o que Jesus faria. É importante enfatizar que Paulo
não diz: me imitem pois eu estou fazendo o que é certo, mas ele
diz, me imitem pois eu imito a Cristo.
Muitas pessoas acreditam que estão fazendo o que é certo mas
acabam caindo em seu próprio orgulho. A maneira correta de ser
um exemplo é ser um imitador de Deus.
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por
nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Efésios 5:1-2
Ser um imitador de Deus não é apenas dizer que o imita, mas sim
ser parecido com Ele, isso deve ser uma busca constante na vida
do treinador cristão.
Essa é a essência da santificação.
Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus;
por isso, sejam santos, porque eu sou santo.
Levítico 11:45
pois está escrito: "Sejam santos, porque eu sou santo".
1 Pedro 1:16
Buscar uma vida de santidade não é apenas um mandamento
mas também um princípio para podermos ser imitadores de

13

todos os direitos reservados . acesse: elitedabola.com

Deus e conseqüentemente um exemplo para os outros.
Quando olhamos para nós mesmos e vemos nossas falhas e erros
fica difícil dizer aos outros: sejam meus imitadores, porém as
pessoas devem imitar não os seus erros, mas a forma com a qual
você lida com eles.
Para ser um exemplo é preciso buscar o aperfeiçoamento
(santificação) e parte deste processo é a forma como você lida com
a sua essência pecaminosa.
Todo cristão deve ser um exemplo, um treinador cristão também,
mas como disse, o treinador está sempre no foco do holofote,
todos estão de olho para ver suas ações e atitudes. Muito mais
quando um treinador está buscando influenciar a vida de seus
atletas.
Em meu projeto temos uma regra, quem fala palavrão paga 10
flexões de braço. Os atletas estão sempre de olho para ver se eu
como treinador não descumpre essa regra. No momento em que
eu falar um palavrão toda minha palavra vai por água a baixo, por
isso tenho que ser um exemplo e em momento algum falar um
palavrão.
Porém o não falar um palavrão para mim não é por que eu não
quero pagar 10 flexões, mas por que eu sei que Deus não faria isso
e a minha vontade é ser como Ele.
A atitude do treinador e o exemplo que ele dá aos seus atletas, aos
pais dos atletas, aos adversários e todos ao seu redor deve ser
baseada na atitude de Deus, Ele é o exemplo que devemos imitar.

Perguntas
1- Você tem sido um exemplo para seu alunos?
2- Como você pode buscar ser um bom imitador de Deus?

Leitura Bíblica

Tiago 3 - Josué 1 - Romanos 12

Oração

Senhor, que eu possa ser como Tu És, que eu possa influenciar outros
com o meu exemplo. Que quando me olharem possam enxergar o
Senhor em minha vida. Me ajude a ser um exemplo. Amém.
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