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  Demon-
stração 
    de
 confiança

 Enquanto crescia, nunca fui uma 
jogadora de destaque. Eu não era aquela 
rapariga que as pessoas viam e diziam: “um 
dia, ela vai participar nos Jogos Olímpicos”. A 
decisão de participar nos treinos de captação 
olímpicos foi intimidante. É difícil competir 
consigo próprio e com as colegas de equipa. 
Embora o meu objetivo fosse fazer parte da 
equipa olímpica, muitas vezes tive de me 
lembrar de que estou a competir por um 
dos 18 lugares, não contra uma determinada 
pessoa. 
 Na noite anterior aos testes, alguns 
de nós convidaram todos os nossos colegas 
de equipa a juntarem-se para uma oração 
conjunta antes do início dos testes. Desde 
então, este ritual tornou-se numa tradição 
anual. Das 29 mulheres da equipa, 20 
participaram. Esta tradição tem sido muito 
preciosa para todos nós. Ao tentar fazer parte 
da equipa, todos nós estamos na mesma 
posição e somos capazes de nos lembrar que 
devemos ajudar-nos uns aos outros a lidar com 
a enorme pressão que estamos a sentir. Em vez 
de nos prejudicarmos, optamos por nos ajudar 
mutuamente. 
 Na última manhã dos testes, tive uma 
sensação horrível de que desta vez poderia 
ser definitivo – poderia ser a última vez que 
iria jogar softbol... para sempre. A minha 
oportunidade de mostrar ao Comité Olímpico 
as minhas capacidades estava quase a terminar 
e eu sabia que não tinha dado o meu melhor. 
Não estava preparada para desistir. Com estes 

Janie Reed é uma jogadora norte-americana de softbol que joga pela 
Team USA. Janie é a mais jovem e decorada de três irmãs jogadoras 
de softbol e é casada com um jogador profissional de basebol que 
partilha o seu amor pelo desporto. O seu objetivo é fazer a diferença 
no desporto feminino e partilhar o Evangelho com o mundo. 
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pensamentos a assombrar-me, chamei a minha colega de equipa e pedi 
para rezarmos em conjunto. Depois de ela rezar comigo, vimos duas 
colegas de equipa fazerem o mesmo. Fiquei impressionada com o incrível 
apoio que esta equipa nos deu. Quando uma de nós está em baixo ou a 
sentir-se desencorajada, Deus dá-nos uma companheira de equipa para 
nos animar. 
 Felizmente, a comissão de seleção não tem apenas em 
consideração o desempenho das atletas durante estes quatro dias, eles 
observam os nossos jogos ao longo do ano. E entre os talentos incríveis 
que estavam em campo, não havia nenhuma jogadora que se destacasse 
mais do que as outras. Quando a lista foi publicada e eu vi o meu nome, 
senti-me tão humilde.
 Quando vi o meu nome nessa lista, lembrei-me de como Deus 
realmente me trouxe aqui com o seu poder; este não foi só o meu 
mérito. Trabalhei arduamente até chegar aos testes – acertar na bola 
durante horas, todas as noites durante semanas, sem dias de folga. Se 
tivesse jogado muito bem durante esses quatro dias e, em seguida, 
entrasse para a equipa, teria assumido uma grande parte do mérito. 
Mas a forma como tudo correu, Deus estava a mostrar-me que estava a 
guiar-me desde o início. 
 Li recentemente um livro, no qual o autor escrevia que a nossa 
fé em Deus é caminhar com Deus sem saber quais são os passos. Para 
isso, temos de demonstrar uma enorme confiança. A forma como eu me 
preparo fisicamente afeta diretamente a minha confiança em campo. 
O mesmo acontece com o meu coração perante Deus. Quanto mais 
eu preparo o meu coração para confiar em Deus, mais confiante estou 
de que Ele tem o controlo. Como escrevia o autor do livro, temos de 
nos preocupar mais com quem estamos a dançar, do que com o nosso 
desempenho. 
 Antes dos testes de captação, dei por mim a preocupar-me mais 
com o meu desempenho do que com Deus. Logo me apercebi de que 
tenho de considerar tudo isto uma dádiva de Cristo. Nada disto foi o meu 
mérito! O meu talento para o softbol é um dom que me foi dado por e 
pertence a Deus. Tenho de valorizar Deus – que me acompanha pela 
vida – mais do que me preocupar sobre onde Ele me está a levar. Tenho 
de ir com a corrente, não importa para onde Ele decida levar-me. Temos 
de libertarmo-nos do racionalismo e focarmo-nos na confiança. 
 Do fundo do meu coração, desejo que a minha jornada  
olímpica seja vista como uma exuberante demonstração de  
confiança em Deus.

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para 
que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não 
tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.” – 1 Pedro 2:9-10
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