O VERDADEIRO TORCEDOR (FÃ)
“Batei palmas todos os povos , aclamai a Deus com voz de júbilo”- Salmo 47:1
É interessante notar o entusiasmo do Brasil para receber esta copa do mundo de futebol. A despeito de
todas as coisas que vem acontecendo; políticas, financeiras e etc, percebo o país animado com algumas
possiblidades que vão , além do Brasil ser campeão mais uma vez , de reescrever uma história muito
angustiante do passado.
Os que tem mais idade lembram de uma copa do mundo de futebol que foi realizada no Brasil no ano
de 1950. O time de futebol do Brasil vinha massacrando todos os adversários , e foi a final contra o
Uruguai e perdeu. Os zombadores de plantão nunca lembram das exibições de gala que o time brasileiro
dava quando enfrentava os adversários , senão de uma coisa denominanda “maracanazo”. Toda vez que
um adversário da América do Sul vai jogar no Maracanã contra a seleção brasileira trazem de volta este
episódio.
Mas o brasileiro não desiste. Sempre acredita. Sempre torce e vai junto, mesmo que os jogadores não
sejam mais um Pelé ou Tostão., mas corre no sangue de cada um um sentimenot patriótico de apoio e
fidelidade. Mesmo que o técnico não seja unanimidade, mesmo que o jogador do seu time de coração
não foi convocado, mesmo que os jogos sejam em um horário na madrugada, esse torcedor esta lá com
os olhos na tela ou presente no estádio torcendo e empurrando a nossa seleção. Esse é o verdadeiro
torcedor. Esse é aquele que acredita no reescrever da história. Esse éaquele que enxerga esta
possibilidade de mostrar um outro lado sem se importar com o passado.
Porque o verdadeiro torcedor é assim. Ele chega bem antes do jogo começar, alias muitos acampam ao
redor do estádio. O verdadeiro torcedor ele investe. Ele compra a camisa, ele compra o melhor lugar no
estádio, ele tem prazer de ir ver a seleção jogar, ele se sente feliz somente por estar fazendo parte. O
verdadeiro torcedor não vai embora cedo. Ele chora quando a sua seleção perde, mas ele celebra e
muito as vitórias de sua seleção. O verdadeiro adorador memoriza as estatísitcas, ele sabe do nome de
cada jogador e da performance desse jogador ao longo dos anos. O verdadeiro torcedor sabe que uma
derrota no passado dói, mas ele não fica preso a ela.
Na copa do mundo existencial essas verdades se aplicam. Quantas vezes os zombadores de plantão
estão à porta, nos lembrando de um fracasso no passado? Quantas vezes não queremos mais “torcer”
ou ‘jogamos a toalha” porque um resultado não foi o esperado? Quantas vezes nem celebramos as
coisas boas que nos acontece? Quantas vezes não trazemos `memória o que nos dá um futuro e uma
esperança?
Assim como a copa no Brasil é uma oportunidade de reescrever uma história, hoje tambem temos essa
oportunidade de “deixando as coisas que para trás ficam, olhar para o alvo” e esse alvo é Jesus Cristo, o
verdadeiro campeão, aquele que venceu o maior adversário de nossa vida, aquele que não perde
nenhuma partida, aquele que está invicto e quer preparar um campo novo para treinarmos, aquele que
é técnico por excelência, não é unanimidade, mas a todos aqueles que o aceita “se tornam filhos de
Deus”, e assim nos tornamos verdadeiros adoradores .

Então passaremos a não somente torcer, mas a jogar em um time de campeões, Não que tudo dá
certo, mas porque a nossa alegria é de saber que estamos no estádio e vamos receber o prêmio. Por isso
temos que bater palmas e gritar bem alto para todos ouvirem: a taça do mundo é nossa, porque essa é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé.
A fé que o Brasil vai ser campeão é necessária para fazer de voce um campeão. A fé que o torna um
torcedor “fanático”, colocada na pessoa certa, o torna um adorador verdadeiro. Pense nisso!!!
Forte abraço,
Pr. Aloísio

