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O propósito de todo atleta é chegar ao pódio 
da disputa e ser um grande campeão. Para isso 
ele precisa manter um estilo de vida diferenciado: 
muito treino, renúncias, foco, determinação e etc. 
Ser um grande campeão não é tarefa fácil. Para a 
maioria dos esportistas, o caminho para chegar ao 
pódio de suas modalidades é cercado de obstácu-
los. A caminha é árdua e a jornada é longa, apenas 
aqueles que se dedicam ao máximo, têm disciplina 
e empenho conseguem chegar à elite dos atletas 
profissionais.

No ano de 2012, a pivô da seleção brasileira de 
handebol Daniela Piedade sofreu um AVC (Aciden-
te Vascular Cerebral) durante um treino para um 
amistoso contra a seleção da Eslovênia. A jogadora 
apresentou dificuldade para falar e, alguns minutos 
depois, perdeu a consciência e desmaiou. Daniela 
precisou ficar internada por dez dias e teve seque-
las na fala por mais de um mês. O que para muitos 
poderia significar o fim da carreira, para a atleta foi 
o começo de uma nova história. Esse seria mais um 
obstáculo que Daniela enfrentaria. Porém, ela não 
desistiu do seu propósito, insistiu e se manteve 
focada. Um ano e dois meses após o seu acidente, 
ela ajudou a seleção brasileira de handebol a con-
quistar o seu primeiro título mundial. O AVC não 
parou Daniela, sua determinação a levou ao lugar 
mais alto do pódio.

Nem sempre manter o foco no propósito é uma 
tarefa fácil. Por vezes, os obstáculos vem grandes 
demais e parece ser o fim, parece que não iremos 
conseguir. O jovem pastor de ovelhas, Davi é um 
grande exemplo bíblico de superação e foco. Davi 
sabia que o propósito que Deus tinha para realizar 
em sua vida não se tratava apenas de algo particu-
lar, tratava-se do futuro de uma nação inteira. Deus 
havia prometido o reino a Davi, mas sua trajetória 
até o trono não foi fácil. Ao longo se sua caminha-
da ela precisou passar pelo urso, pelo leão e por 
Golias. O jovem Davi era determinado, tinha muita 

fé e acreditava fielmente que Deus estaria com 
e ele em todos os momentos. 

Grandes campeões superam seus 

limites o tempo todo, o segredo está em não desis-
tir. Nesta caminhada aqui na terra somos corredo-
res, que enfrentaram lutas, obstáculos, enfermida-
des, adversidades, mas que em todas essas coisas 
temos a convicção e certeza de que Deus está 
cuidado de tudo e que processos são extremamen-
te importantes para o cumprimento e realização de 
propósitos. 

Não podemos deixar que os obstáculos do cami-
nho sugue nossa energia e aniquile nossa fé. Paulo 
escreveu que, precisamos ter a certeza de que em 
todas essas coisas (problemas, lutas, adversida-
des, obstáculos, desafios, medos, temores etc.) 
somos mais do que vencedores, por aquele que 
nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 
nem os principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir, nem a altura, nem a pro-
fundidade, nem alguma outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus 
nosso Senhor (Rm 8.37-39). Nossos propósitos já 
estão traçados por um Deus que é poderoso e não 
projeta planos frustrados. Portanto, prossiga para o 
alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus, (Fl 3.14). Não desista, insista, perseve-
re, corra. Mantenha-se firme no seu propósito esse 
é o segredo de um grande campeão.
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