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Os jogos olímpicos consistem em uma competi-
ção esportiva internacional realizada de quatro em 
quatro anos. Para este tipo de competição atletas 
do mundo todo se preparam para conquistar o 
mesmo objetivo: a medalha de ouro. Mas para este 
feito, é necessário muito treino, disciplina e foco. 
Existe um guia de preparação com apontamentos 
fundamentais para esta competição, chamado Spe-
cial Olympics. Este guia alerta que além do preparo 
físico e conhecimento técnico para o esporte, o 
atleta deve também considerar o preparo psicoló-
gico, as condutas esportivas, suas responsabilida-
des, dentre outros. Tudo precisa ser rigorosamente 
pensado e planejado para que o objetivo seja 
alcançado. Durante seu percurso, o atleta enfrenta 
muitos desafios, mas ele precisa vencer todos eles 
para chegar no nível mais alto do pódio.

Assim também é a vida dos que servem a Deus, 
nossa trajetória é marcada por desafios e supera-

ção. Para conquistar a medalha, o cristão precisa 
renunciar suas próprias vontades e viver segundo 
o querer de Deus; é necessário preparo, e, neste 
sentido, a Bíblia Sagrada nos dará todas as orien-
tações. Ela será nosso manual de instruções. É 
importante ter compromisso e responsabilidade 
diante de Deus para que nossa conduta cristã não 
seja contrariada. Hoje em dia, existem muitos ar-
tifícios para desfocar o cristão. Para isso, ele pre-
cisar lutar dia após dia para manter-se fiel ao seu 
ideal que é conquistar a vida eterna. Seja como 
um atleta de Cristo e não troque sua salvação por 
uma mera distração. Não perca seu foco! Tudo 
é permito, mas nem tudo convém. Equilíbrio de 
razoabilidade fazem toda diferença neste proces-
so. Seja responsável em suas escolhas; Lute por 
uma vida limpa, santa e intima com Cristo; Seja 
fiel ao seu objetivo e conquiste o melhor de Deus 
em sua vida.

Atletas de Cristo
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 http://media.specialolympics.org/ 

 https://www.dicio.com.br/
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