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56. Boas vindas e avisos iniciais (específico do 

Jé Shuá) 
 

...Vamos então nos conhecer e nos apresentar. 

 

(Neste momento, pode acontecer a apresentação dos jovens: cada um pode falar o seu nome, idade, 

por que time você torce... É importante que o palestrante e o coordenador grave bem os nomes, 

sobretudo dos jovens mais vivazes e que cativem a atenção fazendo perguntas, de vez em quando, 

para evitar de chamar atenção). 

 

 O que significa fazer parte de um time? 

Existe uma diferença fundamental entre o pessoal que ama o esporte e vai assistir ao jogo no Estádio 

para a torcida e aquelas 22 pessoas que jogam no campo. 

 

Quem ama mais o futebol... quem assiste ou quem joga? 

Quem é o verdadeiro protagonista do jogo? 

- Nós pedimos que, nesta aventura, ninguém fique na arquibancada, mas que todo mundo se 

jogue... no campo 

- Todos nós teremos um papel: 

Goleiro, centroavante, ponta direita... 

 

Cada um de nós tem dons que se completam e se integram. 

Se um faltar, todos vão sentir sua falta 

 

 O futebol tem as suas regras. Também o nosso time, o time de Jesus tem regras a serem 

respeitadas. 

A primeira é a fidelidade no treinamento.  

Vocês acham que um grande jogador nasce do nada? Quanto tempo dedica um profissional do 

esporte para o seu treinamento? 

O nosso treinamento começa nestes três dias, é preciso boa vontade, pontualidade... 

Fidelidade ao treinamento significa também paixão e motivação.  

 

 Vocês sabem que os jogadores tem que se submeter a uma boa disciplina, para se concentrar 

melhor e alcançar resultados melhores. Neste encontro não é bom ficarmos isolados 

entre amigos, ou entre namorados.  Vocês poderão ver que os tempos livres não serão 

muitos, e esta será uma ocasião única para aumentar as nossas amizades. Você tem a vida 

inteira para namorar, mas, nestes três dias, procure estabelecer novas amizades, procure se 

lançar, alma e corpo nesta nova aventura. 

 

Quanto mais uma pessoa se joga na experiência, mais facilmente entra no clima do encontro, mais 

se entrosa e mais gosta. 

Esta nossa experiência será bonita, mas precisa respeitar as regras! 
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 Como falamos, o nosso retiro é um jogo de futebol: necessita de obediência ao técnico, ao 

treinador, aos exercícios de aquecimento e muito mais...  

Pode até ser que a gente não entenda para quê serve uma coisa ou a outra... Por exemplo: vocês 

já viram jogar com uma bola que pesa mais de 3-4 kg? Ou correr num campo de futebol com pesos 

amarrados nos pés?  

Um torcedor poderia até não entender logo, mas o treinador sabe que depois que se tira o peso, a 

perna se torna muito mais forte e pode expressar muita mais potência. Assim, jogar com uma bola 

bem pesada faz parte do treinamento para fortalecer os músculos e lançar a bola muito mais longe 

depois. 

Pode ser que neste dia a gente proponha e faça coisas um pouco esquisitas, mas, no final, vocês 

irão entender o porquê e irão se sentir bem. 

Imaginem que nós, aqui, sejamos um time em "retiro" para enfrentar um grande clássico.  

 

 Para entender esta experiência, é preciso vive-la até o fim. Por isso, convidamos vocês a 

manifestarem somente no final aquilo que estão achando e sentindo. Se um de nós visse um 

FETO DE 6 MESES, poderia se assustar e falar que não tem nada de lindo, mas, quando você 

vê um RECÉM-NASCIDO, logo, normalmente, você sorri, pega no colo e fala que é lindo... 

Interromper esta experiência é um pouco como fazer um aborto, assim como, julgar esta 

experiência antes que termine: espere a criança nascer e depois você falará se é ou não 

bonita. São três dias, mas podem valer como uma vida, aproveite! Se jogue, não tem nada 

a perder! Depois você vai fazer aquilo que quiser, você é o dono da sua vida, mas, nestes 

dias, aproveite ao máximo 

 

 (Também se pode contar a estória da cama de 

Procusto e também dos Trapezistas –mostrar como se 

pegam, é um exemplo muito bom) 

 

Hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos começar uma 

caminhada que é como uma aventura. 

Somos “gente em busca de algo mais”, gente que 

não se contenta com a rotina do dia-a-dia, que não quer 

ter a cabeça enfaixada, nem bitolada. 

A escolha desta caminhada é NOSSA. Ninguém pode 

substituir a mim, ninguém pode escolher por mim. Somente eu posso pronunciar o meu:  “EU 

QUERO”. Eu quero entrar nesta aventura, eu quero jogar neste “TIME”. 

Uma “aventura” não é uma coisa fácil, nem para pessoas “moles”. O caminho estará cheia de 

surpresas e não nos deixará da mesma forma que começamos. 

Toda aventura é bonita, mas há também uma margem de risco: sentir que Jesus entra na minha 

vida é a experiência “mais maravilhosa” que eu poderia viver, mas também a que mais irá me 

“incomodar”. 

 

 

 Não faz muito tempo, eu estava sentado onde vocês agora estão (dar o próprio 

testemunho) e aquilo que me atingiu foi a frase de um jovem que dizia: “Se você 

está sentado ali é porque Deus te quis ali, muitos outros teriam desejado entrar 

na roda, mas agora é a sua vez, foi Deus que te chamou, não perca esta ocasião! 
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Vamos então dar algumas orientações, para que esta nossa experiência possa sair bem: 

 

 Devemos estar livres do ambiente externo: por isso, é bom DESLIGAR E NÃO USAR 

OS CELULARES.  

 O encontro é muito intenso, por isso, é bom dormir á noite ou, pelo menos, 

respeitar quem precisa descansar. 

 

 Mostrar os banheiros para os homens e para as mulheres e explicar que podemos 

aproveitar das paradinhas durante os intervalos. 

 

 Procuremos respeitar os ambientes masculinos e femininos, para poder ficar mais 

livres e não nos incomodar reciprocamente.  

 

 Esta casa está a nossa disposição, mas depois virão outros grupos, portanto, 

devemos ter respeito com tudo 

 

 Vocês já viram que estamos divididos em grupinhos: a equipe de animação do 

encontro procurou misturar o máximo possível, para termos um maior entrosamento. 

No começo poderá ser um pouco difícil, pela timidez ou pelos sentimentos de antipatia 

que podem nascer, mas contamos com a boa vontade de todos. 

 

 Recomendamos também a pontualidade: em cada momento há surpresas e perder um 

pedacinho, pode comprometer todo o desenho do mosaico. 

 

Agradecemos a todos pela paciência e pela confiança que estão nos dando. Vocês irão ver que no 

final não se arrependerão! 
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A prova de hoje consiste em escrever os tópicos, os pontos dessa palestra (explicando em síntese 

o que fala cada um)  

A _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
b _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
C _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
D _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
F _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
G _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

H _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

I _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

L _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

M _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
N _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________ 

Frat. __________________________________Data da prova __________   Assinatura: _____________________________________ 


