
Todas as vezes que um jogador é contratado por um clube, logicamente 
que já se sabe qual a posição que o mesmo joga. Dependendo do 
jogador ele é considerado uma estrela ou um “expert” no setor que ele 
joga. Tanto é que em alguns casos os analistas esportivos chegam a 
dizer que todo o problema que o time tinha naquela função acaba de ser 
solucionado com a chegada do atleta.

Isso é bem verdade, mas existiu um técnico chamado Telê Santana que 
foi bicampeão do mundo com o SPFC que não ligava muito para a 
bajulação de seus atletas “especialistas”, pois ele era perfeccionista e 
gostava que em cada posição seus atletas realizassem os movimentos 
perfeitamente, a ponto de ao final de cada treino ele ficar horas e horas 
com laterais fazendo cruzamentos.

Nenhum desses caras após ter saído do clube ou se aposentado, 
reclamou ou reclama do que o “Mestre Telê”, como era chamado, fazia. 
Eles sabiam que tudo aquilo era para crescimento do futebol e da 
qualidade do time. Mas e em nossa vidas? Como tem sido esse 
processo de escutar as pessoas mais experientes e ser humilde para 
fazer o que eles nos ensinam ou direcionam. Veja o que a Bíblia fala 
sobre isso:

Ela fala claramente para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, 
ou seja, não confie totalmente apenas em sua sabedoria. Ela diz mais, 
                  para temermos ao Senhor e evitar o mal, ou seja, escute o 
                    que o Senhor (Deus falando através da Bíblia que é a 
                            Palavra dEle) e isso vem acompanhado com uma 
                             promessa, isso nos dará saúde e vigor. 
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“Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao 
Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao 
corpo e vigor aos ossos.” Provérbios 03. 1-2
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1 - Você é humilde? Se a resposta for sim como você
prova isso?
_______________________________________________
_______________________________________________

2 - Você tem o hábito de escutar seus professores/técnicos?
______________________________________________
____________________________________________

3 - Quais os benefícios que você tem colhido com isso?
____________________________________
__________________________________
________________________________

QUESTÕES: 

Da mesma forma que o jogador que escutava o técnico e se saia bem 
em seus jogos assim deve ser em nossas vidas, caso escutemos 
nossos líderes e principalmente se temermos a Deus iremos nos dar 
bem, para isso sejamos HUMILDES e aprendamos a praticar o ouvir e 
o seguir o que nos ensinam.


