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Se pararmos para pensar, o futebol e demais esportes tem muito em comum com o Bethel. 
Cada jogador tem seus próprios métodos de jogo, e alguns conceitos podem ser levados 
para dentro do Bethel e ajudar na administração de talentos.  
Neles só participam pessoas que amam o que estão fazendo. Tem que amar para fazer um 
bom trabalho. Se tivermos paixão pelo que fazemos, não haverá dificuldades que não sejam 
transpostas. Se conseguirmos que nossa equipe e colegas tenham paixão em trabalhar em 
nossa empresa, todos irão em busca do mesmo objetivo, unidos e sem parar um minuto. A 
paixão nos faz acreditar que é possível. 
Durante a partida, você aprende que precisa dos outros para ganhar, que é necessário 
considerar os demais e que a harmonia do grupo é essencial para a vitória. Os melhores 
jogadores podem até salvar a partida, mas sozinhos não fariam jogo. 
Nem sempre o mais importante é quem faz o gol, tentar instruir, compartilhar experiências 
fazem o time crescer. Também é preciso ter humildade para aprender com os outros. 
Bola na trave não altera o placar, chegar perto ou quase lá, não basta. Tem que fazer 
acontecer. A bola tem que entrar. Tem que marcar gol. 
Não é fácil perder, não é fácil reconhecer que o outro é melhor, principalmente na sociedade 
em que vivemos hoje, onde existe cobrança em ser o melhor e a competição é estimulada 
desde cedo. Mas lidar com as frustrações que surgem ao perder uma partida, por exemplo, 
ensina você a ser humilde, além de ser um estímulo positivo para que queira melhorar. O 
erro ou a derrota devem ser encarados como algo construtivo. 
Assim como o Bethel é cheio de regras, o futebol também, aceitar regras, respeitar 
hierarquias e funções, saber jogar limpo: isso tudo tem um valor inestimável para a 
formação do caráter. 
O caminho do sucesso no futebol, assim como qualquer outro, é árduo e longo. É preciso 
talento, claro, mas não só com talento se chega lá. É preciso desejar e ter certeza dessa 
escolha, ser persistente e principalmente se dedicar. Se você tem um sonho dentro da 
Ordem, siga pelo mesmo caminho. 
Nem sempre o resultado é o esperado, inevitavelmente temos de passar por derrotas. Mas 
elas podem ser um ótimo momento para refletir e encontrar outras soluções para os 
problemas. “O erro passa a ser o meio para se atingir um objetivo, faz parte da trajetória 
para o sucesso”  
Aprendemos com o futebol e com o Bethel que precisamos ter compromisso e que nosso 
esforço recompensa. Não contentar-se em ser mediano e treinar seus pontos fortes, e mais 
ainda seus pontos fracos, é uma qualidade de vencedores. Acredite: se você se limitar a 
sua zona de conforto, não haverá conquistas.  
Tanto no Bethel quanto num jogo precisa ter uma liderança, encontramos a liderança na 
tríade e no conselho guardião, mas afinal o que é ser líder?  
Ser líder não é querer que as pessoas sejam iguais a você, é fazer com que todos 
desempenhem seu papel em prol de um objetivo em comum. Cada um com a sua 
característica e talento  
Um líder precisa ter a postura exemplar mesmo quando o assunto é habilidade técnica.  
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A primeira coisa que as pessoas que trabalham com você vão reparar é se você conhece 
sobre o assunto. Às vezes, naturalmente somos líderes pelo conhecimento, porque as 
pessoas precisam nos olhar e se sentir seguras das atitudes que estamos tomando.  
Outro aspecto em comum é que todos os jogadores são diferentes individualmente. Acaba 
o jogo e cada um vai pra um lado. Mas, dentro de campo, são amigos e estão unidos em 
busca de um objetivo comum.  
Um grupo unido, focado no objetivo principal, precisa de um ambiente transparente: se 
aquele craque tem algum tipo de ‘regalia’, ele só tem aquilo porque ele conquistou. Então, 
aquele menino mais novo tem que entender isso e como esse processo funciona”. 
Isso se dá no Bethel quando algumas assumem cargos maiores, mas todas têm que 
entender que o coral é tão importante quando o cargo de Honorável Rainha  
E que a possibilidade de crescimento dentro da ordem vai ser vislumbrada por todos.  
Qualquer filha de Jó pode chegar na tríade ou o cargo desejado, sempre tem uma 
possibilidade de subir na hierarquia de acordo com um determinado período de tempo e 
muita dedicação. 
Assim como num jogo temos os técnicos que estão ali do nosso lado nos auxiliando e 
aconselhando, dizendo o que devemos fazer, mas eles não podem entrar dentro de campo 
e jogar por a gente, esse é o nosso conselho guardião.  
O nosso coral assim como os reservas, substituem sempre que necessário, precisam estar 
em todos os jogos e estarem preparados para que eventualmente assumam uma posição 
de algum “oficial”. 
Há também os atacantes que estão à frente do time comandando os jogadores, essa é a 
tríade que está a frente do bethel.  
Não podemos deixar de falar da nossa torcida que são os tios maçons, familiares e 
convidados que nos apoiam, nos incentivam e nos animam para jogar cada vez melhor  
Mas afinal todas as outras posições assim como os cargos, são importantes e fundamentais 
ninguém vence um jogo sozinho – e isso não se restringe ao elenco principal. Quem vence 
é o time, o conjunto de todos os jogadores, preparadores e torcida. Cada um tem um papel 
fundamental de complementar dentro da equipe, o mérito deve ser reconhecido e 
compartilhado. 
 


