
20 S P O R T G O M A G 1 8

Descobrir  
  o poder de 
salvaçãode  
 Cristo

 Eu cresci na Township de Zwide, na África do Sul, onde 
fui criado pela minha avó, já que a minha mãe e o meu pai eram 
demasiado jovens para tomarem conta de mim. Desde que me 
lembro, o râguebi tem sido uma parte importante da minha vida. 
O meu pai e os meus tios jogavam e assim que pude, aos 8 anos, 
comecei também a jogar. 
 Como vivíamos num ghetto, tínhamos dificuldades na vida. Não 
podíamos pagar a minha escola e todas as respetivas propinas, mas 
eu ia à escola todos os dias porque era onde me davam a minha única 
refeição do dia. À noite, regressava à nossa casa de dois quartos, onde 
viviam sete pessoas, tirava as almofadas do sofá e dormia no chão. 
 Sempre gostei de râguebi e treinava todos os dias. O râguebi 
parecia manter-me afastado das muitas coisas más que se passavam à 
minha volta. Eu perdi muitos amigos porque, enquanto eu me concentrava 
em ser o melhor no desporto, eles estavam a ficar reféns das lutas e 
tentações da vida naquele bairro. Estava a preparar-me para qualquer 
oportunidade que me dessem, embora não soubesse qual seria.

O jogador de râguebi sul-africano Siya 
Kolisi fez a sua estreia a nível sénior em 
2011 e em 2018 foi eleito capitão da 
equipa nacional sul-africana, sendo o 
primeiro capitão negro em 126 anos de 
história da equipa dos Springboks. Em 
2019, liderou a África do Sul ao ganhar 
o Campeonato do Mundo de Râguebi.
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 Aos 12 anos, joguei pela equipa da minha escola no primeiro jogo da temporada. 
Jogámos contra uma escola próxima que tinha um excelente treinador e fomos derrotados 
com 50 pontos de diferença. Depois do jogo, esse treinador da equipa adversária abordou-
me e disse que achava que eu tinha talento. E convidou-me a jogar pela sua escola. Depois 
disso, ele ajudou-me muito e tornou-se mais numa figura paternal do que o meu próprio 
pai. Ele sabia o quanto esta oportunidade significava para mim e eu trabalhava arduamente 
para aproveitá-la ao máximo. Ele levou-me até ao meu primeiro treino de captação regional, 
onde joguei em boxers porque não tinha dinheiro para calções de râguebi. Depois, joguei 
pela equipa regional em torneios e adorava o desporto. 
 Aos 19 anos, tornei-me profissional. Em 2012, no mesmo fim de semana do meu 21.º 
aniversário, joguei o meu primeiro jogo pela seleção nacional sul-africana.   
 Ter a oportunidade de jogar no Campeonato do Mundo de Râguebi em 2015 foi 
um privilégio enorme, apesar de ter jogado apenas 30 minutos. Quatro anos mais tarde, 
como capitão de equipa dos Springboks, fiquei incrivelmente honrado e entusiasmado por 
representar o meu país no Campeonato do Mundo. Eu sei que fui escolhido como capitão 
desta equipa – o cargo mais importante da equipa – por ser a pessoa que sou. Por isso, tento 
manter-me fiel a quem sou, e mantenho-me focado. Durante os jogos, tento ser um bom 
exemplo para os outros. 
 Deus tem-me preparado para este momento. Ao crescer e ir à igreja com a minha avó, 
às vezes mais e às vezes menos nos últimos anos, só recentemente é que encontrei Cristo. 
Embora me debatesse com muitas coisas pessoalmente – tentações, pecados e escolhas 
de estilo de vida – percebi que não estava a viver de acordo com aquilo que eu dizia que 
era: um crente. Eu não estava completamente perdido, mas ainda não tinha decidido 
comprometer-me totalmente com Jesus Cristo e começar a viver de acordo com a Sua 
palavra. 
 Isto é, até algo com que estava a ter dificuldades na minha vida pessoal ter sido 
exposto ao público. Até então, todas as minhas lutas eram lutadas escondidas, mas quando 
o meu pecado foi exposto, soube que tinha de mudar a minha vida ou iria perder tudo. 
Decidi perder a minha vida e encontrá-la em Cristo.
 Ao caminhar com um mentor espiritual, consegui descobrir de uma forma 
completamente nova a verdade e o poder salvador de Cristo. Esta nova vida trouxe uma paz 
ao meu coração que nunca tinha experimentado antes. Agora que dei tudo a Deus, nada 
mais me afeta. Agora, vivo e jogo com a liberdade de saber que o Seu plano irá sempre 
resultar e, no final do dia, é apenas com isso que eu me preocupo!
 Eu não tenho que entender tudo o que se passa na vida, e há tantas coisas que eu não 
entendo, mas sei que Deus tem controlo sobre tudo. A minha missão é fazer o melhor que 
posso e deixar o resto nas Suas mãos. Embora estivesse realmente em dificuldades com o 
meu pecado, li um versículo no livro de Isaías que realmente me chamou a atenção. Isaías 
43:2-3 diz: “Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te 
submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 
Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador (…).”  
Li-o vezes sem conta durante dias. 
 Se Deus pode ajudar inúmeras pessoas ao longo da história que  
estavam de costas viradas contra o mundo, Ele pode fazer o mesmo  
por mim.

“Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles 
não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a 
chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o 

teu Salvador (…).” – Isaías 40:31
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