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RELIGIÃO

A origem mais correta para a palavra “religião” vem do latim, 
e nasceu de RELIGIO, que significa “respeito pelo sagrado”. 
Discutisse que esta palavra do latim seja derivada de RE-, prefixo 
que reforça uma ideia, e o verbo LEGERE, que significa ler. Outra 
etimologia que é discutida é da palavra RELIGARE, também 
do latim, que significa atar ou ligar com firmeza. Esta palavra 
também tem o prefixo RE-, que reforça a ideia de LIGARE, que 
significa “atar”, ou até mesmo “atender um chamado”.
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O PODER DA IMAGINAÇÃO

Grandes poetas e pensadores científicos descreveram 

repetidamente o mistério da descoberta como uma forma de 

poder mágico dado a eles. Os viajantes espirituais têm experiencias 

semelhantes do poder desse reino interior onde a imaginação é a 

porta para esse reino que se encontra além da consciência comum. 

De acordo com o tantra, a imaginação não é apenas poderosa, 

mas ela é o poder em si. Dessa forma, a capacidade humana de 

imaginar é simplesmente a nossa forma individual do poder da 

consciência infinita, onde essa grande mente imagina os mundos 

dentro de si e os traz à existência. A imaginação vem da palavra 

em latim “imaginari”, “formar uma imagem mental de algo”, 

derivado de imago, “imagem, representação”, da mesma raiz de 

“imitari,“ e é entendida como a habilidade psíquica de desenvolver 

imagens no espírito ou de lembrá-las e de percebê-las visualmente 

com o olho interior. De acordo com o filósofo alemão Immanuel 

Kant, a imaginação representa um pré-requisito transcendental 

lógico necessário para todas as relações objetivas da intuição e 

do pensamento. A imaginação nos deu os poemas, as artes, as 

inúmeras invenções como o rádio, o motor de corrente alternada, 

o telefone, o computador e o automóvel, pois todas estas coisas 
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tinham que ser “sonhadas” antes de se tornarem realidades. As 

experiências e a matemática fizeram um excelente trabalho na 

integração das habilidades da mente humana com o universo. 

A física quântica está começando a propor o que as filosofias 

exotéricas e espiritualísticas sempre propuseram de que a mente 

humana tem o poder de manifestar ou co-criar os resultados em 

nossas próprias realidades. O Yoga Vasistha, que prefigura a física 

quântica e a teoria das cordas, descreve o nosso chamado mundo 

material como uma criação da imaginação feita da consciência 

solidificada ou da energia sutil que cada um de nós sonha 

constantemente. Um fato importante sobre a nossa vida mental 

é que a experiência sensorial vem em três variantes centrais: A 

percepção, a imaginação e a memória. Grandes descobridores 

como Nikola Tesla eram dotados de uma imaginação fértil que 

foi usada a serviço da humanidade. Nikola Tesla tinha um grau 

de talentos imaginativos altamente incomum e a sua imaginação 

o inspirou a manifestar as suas descobertas no mundo físico que 

foram feitas inicialmente em sua mente. Uma vez, Tesla estava 

caminhando com um amigo recitando um poema “Fausto”, de 

Goethe, e admirando os raios prismáticos do por do sol húngaro 

do parque de uma cidade em Budapeste quando uma visão lhe 

ocorreu. Depois de um clarão ofuscante, ele viu o funcionamento 

completo de um motor que usava o campo magnético rotativo, 

capaz de produzir uma corrente elétrica que alternava a sua 
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direção várias vezes por segundo. As imagens de Tesla em sua 

mente eram tão vívidas que ele nem precisava desenhar a maioria 

de seus projetos quando implementava as suas descobertas.

“Quando eu tenho uma ideia, eu começo imediatamente a 
construí-la na minha imaginação. Eu mudo a construção, faço 
melhorias e manejo o dispositivo em minha mente”

Nikola Tesla

Como criador de imagens, alguém que acredita no poder da 

consciência, o universo inteiro existe em virtude da imaginação. 

Como a matéria e a energia são unidas pela consciência, a 

realidade e a imaginação condensada a uma vibração mais densa, 

em outras palavras, a realidade é o resultado da imaginação.

(Priscila Buchholz)

Se você está tendo o primeiro contato com meus livros, não se 
assuste... Eu tenho uma teoria: O futebol é só uma “desculpa” para nos 
reaproximar de Deus e o Botafogo é seu principal “vetor”. A história é 
muito longa, mas saiba que nem sempre eu pensei assim. Apenas tenha 
em mente que esta introdução falando sobre o poder da Imaginação 
foi proposital, porque ainda que você possa supor que a minha teoria 
não passe mesmo de uma inocente imaginação, ainda vai restar uma 
pontinha de certeza pela referência ao Nikola Tesla. Como você pôde 
ler, Tesla tinha seus rompantes de informação que chegavam até ele 
por meio de outra dimensão ou coisa parecida, e ele tratava de dar 
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sequência em seu trabalho, desenvolvendo invenções que estão até 
hoje beneficiando a humanidade, a eletricidade que move a nossa 
civilização é uma delas! Algo semelhante acontece comigo desde a 
minha infância e essa coisa de Predestinação Celestial de que trata 
a minha teoria veio como que por uma brincadeira, num bate papo 
com o saudoso jornalista Roberto Porto. Eu escrevi um livro, depois 
outro, e outro, e mais outro... E este já é o 19º, todos falando da 
mesma coisa, mas abordando vários aspectos, todos relacionados ao 
mesmo tema. Seja apenas minha imaginação, seja verdade, a coisa se 
resume a isso: O Botafogo é sim uma Predestinação Celestial, e por 
mais que eu mesmo por diversas vezes tenha tentado pôr em dúvida 
essa teoria “maluca”, a vida sempre encontrou um jeito de me fazer 
crer que ela é verdadeira! E as várias vezes em que as coincidências 
que eram muitas pra serem apenas coincidências, forjaram com 
o tempo a minha crença de que eu sou apenas um instrumento 
desta intrincada rede de fatos que tem como objetivo transmitir 
um “recado” para a humanidade. Eu nem acho que mereça tanto, 
sou tão ou mais imperfeito que qualquer pessoa nesta Terra, mas 
acredito que de alguma forma essa é uma missão que eu tenho que 
cumprir. Sim, tenho amigos que debocham de mim, tenho outros que 
evitam tocar nesse assunto pra não me constranger, outros mais me 
amam de coração e dão corda pra essa maluquice. Como já disse por 
diversas vezes, eu estou naquela fase em que é mais fácil crer do que 
duvidar, eu já passei do meio do caminho. Mas é isso, eu só precisava 
contextualizar o assunto pra quem está lendo pela primeira vez sobre 
a Predestinação Celestial do Glorioso de General Severiano. 

Muito doido, não é? Pois é. Mas a coisa é séria!
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Prefácio

A visão mais tradicional e respeitável, pela qual me inclino, aposta 
na primeira opção. Relegere, isto é, “reler, revisitar, retomar o 
que estava largado”, pode ser visto neste contexto como o ato 
de reler e interpretar incessantemente os textos de doutrina 
religiosa ou, quem sabe, como a retomada de uma dimensão 
(espiritual) da qual a vida terrena [primou durante os séculos] ao 
afastar os homens [do que é sagrado]. Essa tese era defendida 
na antiguidade por Cícero e foi compartilhada no século 19 pelo 
latinista português Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva, autor 
do influente dicionário que leva seu nome.

No entanto, já na antiguidade tardia – e entre muitos autores 
modernos, como o contestado etimologista brasileiro Silveira 
Bueno – ganhou popularidade a tese, provavelmente romântica, 
que liga o vocábulo religião ao verbo religare, “religar, atar, 
apertar, ligar bem”. A ideia de que caberia à religião atar os laços 
que unem a humanidade à esfera divina tem lá sua força poética, 
o que talvez explique o sucesso desta versão.

(Sérgio Rodrigues – Revista VEJA – 01/03/2012)

Há um verdadeiro paradoxo em torno desta questão, porque ao 
mesmo tempo em que a humanidade se empenha em se distanciar 
cada vez mais de Deus, promovendo guerras, fome, disseminação 
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de doenças e outras atrocidades, o próprio conceito de RELIGIÃO 
tem a ver com religar o homem ao que é sagrado. Então, é pra se 
distanciar ou religar? Há ou não esta necessidade? Quando Jesus 
esteve entre nós usou de parábolas para expressar seus conceitos, 
porque aquela era uma época que antecedia inclusive a própria 
“idade média”, ou seja, as pessoas tinham um pensamento muito 
primitivo. Falar por meio de parábolas foi mais que necessário, foi 
uma grande estratégia! Jesus era um grande estrategista, podemos 
notar isso quando ele entrou em Jerusalém montado não num alazão, 
mas num “jumentinho”, conforme as profecias haviam anunciado!  
A própria traição de um de seus apóstolos foi algo milimetricamente 
planejado, era algo que precisava acontecer. Então talvez isso suscite 
a pergunta:

- Será que ele era mesmo o Messias? Afinal, se ele planejou 
que várias profecias se cumprissem, isso não invalida a própria 
profecia?

Não necessariamente, porque ela também dizia que nenhum 
de seus ossos seriam quebrados e que ele seria traspassado, o que 
acabou acontecendo, independente de seu planejamento... Então 
isso determina que ele era sim o Messias!

Uma de suas parábolas esclarece o porquê de hoje estarmos tão 
distantes de Deus, me refiro a parábola do vinhedo:

“Um homem plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele, 
cavou um tanque como lagar de vinho e ergueu uma torre; então 
arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Na época 
devida, enviou um escravo aos lavradores para receber deles 
alguns dos frutos do vinhedo. Mas eles o pegaram e espancaram, 
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e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou-lhes outro 
escravo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Então 
enviou outro, e eles o mataram; e enviou muitos outros: a uns 
eles espancaram, a outros mataram. [O proprietário do vinhedo] 
tinha mais um, um filho amado. Por fim o enviou a eles, dizendo: 
‘Respeitarão o meu filho.’ Mas aqueles lavradores disseram entre 
si: ‘Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será 
nossa.’ Assim, eles o pegaram [e] o mataram.”

Marcos 12:1-8

O que Jesus quis dizer com esta parábola? A resposta é simples, 
antes dele, vários profetas vieram para falar sobre Deus, mas a 
humanidade os rejeitou. Até mesmo seu primo, João Batista foi morto 
e sua cabeça ofertada numa bandeja de prata! Todos eles, um a um 
foram sendo “eliminados”, e é importante frisar que quando Jesus 
proferiu estas palavras, deixou claro que ele próprio seria morto! 
Quando isso aconteceu, iniciou-se o “período do livre arbítrio”. 
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Dalí em diante, a humanidade transmitiu de forma indireta um 
recado para Deus:

- Nós não queremos viver sobre a sua tutela. Daqui em diante, 
nós determinamos o nosso destino!

Faz sentido tudo isso pra você? Vamos analisar com calma a 
questão do vinhedo. Um empresário que investe numa plantação 
tem o conhecimento necessário para isso, ele sabe quem são 
seus fornecedores, as responsabilidades pertinentes a questões 
jurídicas, e habilidade para lidar com todo o universo que envolve os 
funcionários. Ele é o “cabeça” e é quem equaciona todos os problemas 
que envolvem o processo de cultivo, colheita e a venda da produção, 
certo? Porém, se não houver a figura deste “líder”, o que acha que vai 
acontecer? Dito de outra forma, se cada empregado achar que pode 
por si mesmo resolver todas as pendências que vierem a acontecer, 
acha que a justiça será feita? Por exemplo, quando da questão do 
joio e do trigo:

 “Jesus lhes propôs outra parábola: O reino dos céus é semelhante 
a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas 
enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou 
joio no meio do trigo e retirou-se. Porém quando a erva cresceu 
e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos 
do dono do campo, disseram-lhe: 

- Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? pois 
donde vem o joio? 

Respondeu-lhes: 

- Homem inimigo é quem fez isso. 
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Os servos continuaram: 

- Queres, então, que vamos arrancá-lo? 

Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, 
arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer 
ambos juntos até a ceifa; e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: 

- Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, 
mas recolhei o trigo no meu celeiro.”

(Mateus 13:24-30)

Esta parábola nos ensina muitas coisas, mas dentro do contexto 
que apresento, denota que nós precisamos da sabedoria de Deus 
para resolver nossos questionamentos. Pelo homem, a plantação 
teria sido toda arrancada e o trigo seria perdido, no entanto, com a 
sabedoria do “Mestre”, tudo foi equacionado e a safra foi devidamente 
aproveitada. Jesus disse que era para deixar o mal crescer livremente, 
pois o próprio mal se tornaria distinto na hora da colheita!

Esta é a questão principal, nós estamos vivendo dias difíceis, 
onde o mal se tornou maior que o bem, mas é isso o que tornará 
fácil distinguir os dois lados. Esta é a sabedoria que nós não temos, 
a percepção de tudo o que nos cerca, do bem e do mal. Nós 
precisamos de Deus, queiramos ou não, a humanidade não consegue 
estabelecer uma convivência pacífica entre si. Um bom exemplo disso 
é que enquanto a fome assola vários países, verdadeiras fortunas 
são usadas na criação de armas para aniquilar o próprio homem. 
Um simples míssil Exocet custa milhões de dólares! Você tem noção 
de quantos tilhões de dólares são investidos anualmente por cada 
nação em defesa e segurança? Isso equivale a dizer que, se cada 
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empregado do vinhedo comprasse armas para se defender uns dos 
outros, provavelmente o lucro com a venda da plantação seria gasta 
em armas e munição! Tudo isso porque eles não estão mais sob a 
tutela do dono do vinhedo, o que impera é a ganância, o medo e a 
maldade... O que não aconteceria se todos eles estivessem sob o 
comando de alguém que usa de sabedoria para conduzir os destinos 
da humanidade.

Não concorda que nós precisamos reverter esta situação? O 
planeta é perfeito para nós! Ele foi criado com uma sabedoria imensa, 
nós temos tudo o que precisamos, água potável, terras férteis, os 
biomas, tudo foi feito para o nosso pleno desfruto, tudo é perfeito, 
mas é o próprio homem que causa a própria desgraça. Você se 
lembra da segunda grande guerra quando os americanos lançaram 
duas bombas sobre o Japão e certamente já se perguntou por que 
foram necessárias duas bombas para que a guerra fosse encerrada... 
Isso se deu porque mesmo após a primeira bomba, os Japoneses 
insistiam que não deveriam se render e a matança continuaria.  
E então aconteceu em Nagasaki. 

“Eu vi tudo isso, e me pus a refletir em todo o trabalho que se 
tem feito debaixo do sol enquanto homem domina homem para 
o seu prejuízo.”

Eclesiastes 8:9
Enquanto estivermos afastados de Deus este cenário permane-

cerá. Infelizmente, trilhões e trilhões de dólares são investidos 
anualmente pelas nações em armas de dissuasão. O recado que uma 
nação passa para a outra é esta:

- Se você me atacar, vai receber o troco!
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Ou seja, independente de estar ou não numa guerra, uma 
enorme quantidade de recursos é destinada para inibir um provável 
ataque de outros países que muitas vezes estão a milhões e milhões 
de quilômetros de distância! E isso não tem tempo para acabar.  
E a coisa só piora... Certa vez eu li que os Estados Unidos têm um 
arsenal para destruir a Terra 25 vezes! Isso é de uma bestialidade 
à toda prova! Recentemente os Russos ameaçaram atacas os 
americanos, aumentando uma tensão que promove cada vez mais 
medo nas pessoas, porque se isso acontecer, a escala de destruição 
será global, não pense você que se eles se atacarem mutuamente 
o Brasil estará incólume, de forma alguma! O planeta, mesmo não 
sendo destruído, vai entrar num período de destruição, nuvens 
radioativas, biomas sendo exterminados, não haverá esperança para 
ninguém! Existe até um lugar onde se armazenam todos os grãos para 
o caso de haver uma extinção em massa. Faz sentido isso pra você? 
A nossa existência é lastreada no medo, na desconfiança, na falta de 
uma percepção global que envolva a paz verdadeira. A vida seria um 
paraíso se o homem não governasse o homem. Se nós vivêssemos 
sob as bençãos de nosso Criador, todos os recursos advindos da Terra 
seriam destinados a nós mesmos! Dito isso, eu lhe pergunto:

- É possível viver sem Deus?

A resposta é um sonoro NÃO! Enquanto não reconhecermos que 
precisamos “voltar” para Deus, a vida será feita de erros e enganos, 
de violência e desastres, de incoerência e perversidade. Talvez você 
me questione se eu acho errado as nações se armarem até os dentes 
com medo de outras nações. É claro que eu compreendo isso, basta 
ver os fatos que antecederam a segunda grande guerra, quando Hitler 
e Stalin assinaram um pacto de não agressão, mesmo sabendo que 
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ambos queriam apenas ganhar tempo! Hitler estava determinado a 
invadir a Rússia e Stalin sabia disso, mas precisava ganhar tempo 
para se armar. E o pior, este “pacto” incluía a invasão e divisão da 
Polônia! Não se pode esquecer o passado sob o perigo de se repetir 
os erros novamente no futuro, então eu não condeno os americanos, 
mas eu levanto uma pergunta:

- O que são “nações”?

“Nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de 
pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem 
étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente 
homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. 
Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação para 
ser considerada como tal precisa agregar um sentimento de 
pertença ao todo desse grupo, ou seja, é preciso haver uma 
vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação.”

As nações “somos nós”! Não existe o Brasil, o que existe somos 
nós, unidos, compondo uma “nação”. Toda nação é composta de 
pessoas, e as pessoas têm o seu próprio pensamento, nós somos 
“indivíduos”, e enquanto pensarmos diferente uns dos outros, tendo 
diretrizes diferentes, será preciso que haja um “governo central”, para 
que ao menos uma direção seja tomada, concorda com isso? Então o 
que eu vejo é que a verdadeira paz só virá de fora pra dentro... Não 
espere que as nações desejem a paz, porque isso envolve muitas 
questões, políticas, financeiras e etc. A coisa só vai funcionar se for de 
fora pra dentro, a mudança precisa começar em nós, individualmente! 
O tempo do livre arbítrio precisa terminar, porque é o livre arbítrio 
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que promove todas as mazelas da humanidade! Mas isso não se 
dará da noite para o dia, nós precisamos crescer espiritualmente, 
precisamos nos conscientizar de que há um Deus e é a Ele que nós 
devemos obediência. Nós precisamos “voltar” pra ele!

Quando Deus enviou seu filho primogênito para ratificar este 
conceito, os homens trataram de eliminá-lo, pregando-o num 
madeiro. Restaram seus apóstolos, que espalharam a sua palavra 
por onde iam percorrendo, mas todos eles sem exceção, tiveram 
igualmente um fim trágico. Foi o bicho homem insistindo que não 
queria viver sob o jugo de Deus. Mas eu lhe pergunto, se você tiver 10 
filhos e 9 deles virarem as costas, você desistiria do único que restou? 
Iria amaldiçoar sua criação? Ou tentaria de alguma forma mostrar a 
todos eles que o caminho certo seria retornar à sua casa? Se você 
é pai ou mãe, com certeza diria que este é um pensamento lógico. 
Você faria de tudo para que seus filhos retornassem e certamente 
permaneceria de braços abertos à espera deles!

Mas pense sob esta ótica, hoje em nossos dias, quem está nos 
dizendo isso? Quem é que “fala” a nossa língua afirmando que nós 
precisamos retornar a Deus, quem estabelece esta ligação entre nós 
e Ele? Neste momento você poderá dizer que frequenta uma igreja 
e que o seu pastor exerce esta função e que duas ou três vezes por 
semana você e sua família têm este “contato” com Deus. Então eu 
vejo você como aquele único filho que vai à casa de seu pai, mas e 
os outros 9? E quanto aos outros 9 filhos que estão longe Dele? Eu 
questionei se você os abandonaria, você certamente disse que não, 
mas você não tem mais amor no seu coração que Deus, tem? Com 
certeza não! Então se você não os abandonaria, não acha coerente 
que nosso Criador também encontraria uma forma de se comunicar 
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com todo o restante da população? Não parece lógico a você esta 
“teoria”?

Quando você vai a igreja Católica e comunga, quando vai a 
igreja Batista e fala com seu pastor, quando frequenta qualquer uma 
denominação religiosa, não tem um contato (ainda que indireto) 
com Deus? E as pessoas que não vão a nenhuma igreja, que não 
confessam nenhuma religião, acha que Deus iria ignorá-las? Quando 
um amigo seu falece, você não sente tristeza? Perceba que nem estou 
me referindo a um parente, um ente querido, eu disse “amigo”! Você 
tem noção da dor que um pai ou uma mãe sentem ao perder um 
filho? Pais não deveriam perder filhos... Esta sem dúvida é uma dor 
sem tamanho. E se é assim, como você acha que Deus vê a nossa 
morte? Não acha que se para nós, humanos, isso já é doloroso 
demais, não acha que para o nosso Criador é muito pior?

“Olhem os passarinhos: não se preocupam com o alimento, não 
precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, 
pois o vosso Pai celestial é quem os sustenta. E, para Ele, vocês 
têm muito mais valor do que os passarinhos.”

Mateus 6:26

Não lhe parece sensato que Deus, em toda sua sabedoria e 
misericórdia iria promover um jeito de nos dizer que está à nossa 
espera de braços abertos? Nós, que somos “desigrejados”, que não 
vamos para nenhuma denominação religiosa, que não comungamos, 
que não nos arrependemos de nossos pecados, que não temos este 
contato indireto com Ele, acha que Deus nos abandonaria assim tão 
fácil? Será que Ele não está nos dando uma nova chance de ter um 
contato com Ele? E aí vai uma pergunta que é muito pertinente na 
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minha Teoria da Predestinação Celestial:

- Será que é pecado misturar futebol com religião?

Será que é? Olhando para esta perspectiva de que a religião vem 
do latim “religare”, que é nada mais que se religar ao que é sagrado, 
que se reencontrar com Deus, será que é tão absurdo assim imaginar 
que o futebol seja, de certa forma, um elo de ligação com Deus?

O que a foto acima sugere? O que você está vendo exatamente 
nessa imagem? Eu vejo um ser humano de joelhos, olhando para 
o céu, com as mãos entrelaçadas num gesto de agradecimento. 
Ignore que o ambiente se refere a um jogo de futebol, se concentre 
somente na imagem como um todo... Aquele foi um momento de 
união de um homem com Deus, foi um legítimo “religare”! Paulinho 
Criciúma, naquele momento, teve uma experiência com Deus, uma 
coisa muito particular que não dependia do coletivo... Nenhum 
outro jogador teve esta iniciativa, note que logo atrás há outro 
jogador ajoelhado, mas ele aparentemente não está tendo este 
“re-encontro”, aparentemente ele só se ajoelhou como se estivesse 
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comemorando a conquista! Agora, pense, naquele dia, naquele 
momento, quantas outras pessoas mais tiveram a mesma reação que 
Criciúma? Quantas pessoas mais pelo Brasil (e pelo mundo!) também 
não se ajoelharam e fizeram uma prece de agradecimento? Quantas? 
Você consegue imaginar o número de pessoas que se uniram 
indiretamente com Deus? O futebol é realmente uma desculpa!  
O futebol é uma boa desculpa para nós voltarmos o pensamento para 
Deus, para retornarmos à Ele, o futebol é um motivo pra acreditar, 
pra se redimir, pra se elevar o pensamento para os céus! Certamente 
não para todos, com certeza não, mas o importante nem é isso, é o 
“recado” que este esporte passa à nós! 

Quando você passeia pela rua e vê uma pessoa pedindo esmola, 
talvez sinta vontade de ajudar, talvez não, mas se vir outra pessoa 
fazendo, então talvez isso possa lhe estimular a fazer o mesmo, não 
é assim? Muitas vezes na vida um simples “observar” pode mudar 
o nosso jeito de ser. Seguir o bom exemplo de outras pessoas pode 
mudar a nossa vida! Seguir o exemplo de nossos pais pode fazer de 
nós pessoas mais evoluídas, principalmente porque isso desencadeia 
uma sucessão de exemplos que vão sendo repassadas de geração 
em geração! E a humanidade vai aos poucos crescendo, evoluindo, 
moralmente e espiritualmente!

Se você reparar bem, o próprio futebol tem seus ensinamentos, 
como por exemplo, o fair-play! Quando assistimos um bom jogo de 
futebol, podemos absorver muitas lições e o fair-play é uma delas. 
Há imagens de uma partida de futebol em que um jogador faz 
propositalmente um gol contra, com a anuência dos jogadores da sua 
própria equipe, sendo apladidos por sua própria torcida, após uma 
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jogada sem maldade que resultou num gol sobre seu adversário. Isso 
é Fair-play! É claro que existe o outro lado, isso sempre vai existir, 
mas o foco é que o futebol é uma ferramenta de bons exemplos e 
a torcida gosta quando isso acontece! E veja, o futebol é o esporte 
mais praticado no mundo! De quatro em quatro anos o mundo 
pára pra assistir à Copa do Mundo! Então veja por esse ângulo, se o 
futebol pode ser uma boa ferramenta de ensino moral, por que não 
seria no tocante a fé? Quem disse que Deus não poderia lançar mão 
deste esporte como uma boa “desculpa” para promover o nosso 
reencontro com Ele? Será que esta minha teoria é tão absurda assim? 
Conforme já mencionei em outros livros, Ele fez uma mula falar com 
Balaão, uma sarça ardente com Moisés e uma baleia engolir Jonas 
para depois devolvê-lo em segurança em terra! Imagine você como 
Balaão deve ter sido ridicularizado em sua época! Moisés ainda teve 
mais sorte porque os eventos presenciados pelos Israelitas no Egito 
lhe deram algum crédito, mas e Jonas? Então não pense você que as 
coisas mais impossíveis não possam refletir a verdade:

“Quando se elimina o impossível, o que resta,  
por mais improvável que seja, deve ser a verdade”

Arthur Conan Doyle

Olhando novamente a foto de Paulinho Criciúma, é possível 
afirmar que o futebol possa de alguma maneira ser uma ferramenta 
de religação entre nós e Deus? Eu acredito que sim! Mais uma vez vou 
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falar sobre um assunto que já abordei anteriormente, mas que serve 
muito bem para ilustrar esta situação. Acredita-se que o microscópio 
foi inventado no final do século XVI, ele era bem rudimentar e possuía 
apenas uma lente. Com o tempo ele foi sendo aprimorado, e se no 
início era possível apenas ampliar poucas vezes, sendo possível ver 
com precisão vermes e protozoários, após a chegada do microscópio 
eletrônico até os átomos puderam ser observados! Vejam que o 
homem não tem limites, quando ele quer, vai muito além! E a ciência 
chegou a “descobrir” a assinatura de Deus em nosso DNA! Não é 
extraordinário que justamente a ciência que sempre foi agnóstica 
tenha chegado nesse patamar, afirmando ela própria que nós temos 
a prova da existência de Deus dentro de nós? Esqueça o que eu acabei 
de lhe contar, se alguém lhe dissesse que Deus deixou sua assinatura 
em nós, não acharia um pouco de loucura? Mas agora que eu revelei 
este detalhe, já não parece “tão doido”, não é? A humanidade veio 
evoluindo desde o início, dominando o fogo, inventando a roda, 
aprendendo sobre a matemática e de teoria em teoria, chegamos 
aqui no século XXI, plenamente desenvolvidos.

 O que mais falta acontecer? Cientificamente, ainda falta 
muito. Na medicina, na engenharia, certamente nós temos muito 
o que aprender, mas enquanto humanidade, não acha que certos 
aspectos filosóficos precisam ser melhor absorvidos? E se a minha 
teoria estiver certa? E se o futebol for realmente uma ferramenta 
de interação, de religação, algo que foi planejado para nos levar 
inconscientemente a Ele? Eu já abordei também a questão do número 
12, de sua inclinação celestial, e o fato de que nós, torcedores, somos 
o 12º jogador, lembra disso? No livro Matemática de Deus eu falei 
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sobre os números 3, 6 e 9, do fato de o futebol ter dois tempos de 
45 minutos pode ser muito revelador (4+5=9 / 45+45=90 / 9+0=9). 
O próprio número 12, aplicada essa regra, dá 3 (1+2=3), e que se 
multiplicarmos o 12 vezes 12, chegamos ao 144 (1+4+4=9). Tudo 
aquilo que nos aprofundamos, acabamos por descobrir detalhes 
reveladores. Foi assim com o microscópio, uma ferramenta que foi 
desenvolvida para chegamos na assinatura de Deus! Foi assim com 
a matemática, tão difundida em seus princípios místicos por Nikola 
Tesla, e por que não seria também no futebol?

- Stemp, deixa de ser ridículo, como um simples “esporte” vai nos 
fazer reencontrar com Deus? Você é doido?!?

Prezado(a) leitor(a), permita fazer-lhe uma “simples” 
pergunta:

- Você já brincou de amarelinha?

Cheque mate! 

Boa leitura!
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O QUE REPRESENTA O FUTEBOL 
PARA VOCÊ?

Esta pergunta tem sido feita sistematicamente em vários grupos 
nas redes sociais. Eu coletei algumas respostas:

- O futebol é não só pra mim, mas para o Brasil um esporte 
admirável os “campeões do mundo” são na maioria das vezes 
jogadores desse esporte, ele representa o que o brasileiro ama e 
nunca deixa de torcer por sua seleção e seu time.

Iara Fernandes

- O futebol representa para mim um esporte competitivo, mas ao 
mesmo tempo legal, divertido e bom para a saúde.

Isabel Bittencour

Achei também o texto a seguir protestando contra a Copa do 
Mundo num blog na Internet:

O futebol me representa

Nas rodas de conversas e nas redes sociais durante as últimas 
duas semanas circulam discursos e depoimentos sobre as 
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manifestações e os protestos por todo o Brasil, além da Copa 

das Confederações. Por esse motivo, soa quase que impossível 

escrever para o blog sem abordar esses assuntos, ainda que os 

companheiros (nessa altura do campeonato, melhor: colegas!) 

do grupo, Joaquim Tavares Júnior e Chico Brinati, já tenham 

elaborado análises tão contundentes.

A Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014 entraram 

na lista de protesto de boa parte dos brasileiros que foram às 

ruas manifestar insatisfação com a atual conjuntura política, algo 

muito além dos R$ 0,20 da passagem. Logo, nesse momento, 

a Copa surge como um bode expiatório para também motivar 

os protestos. Ainda que tenham acontecido manifestações 

contrárias à realização da Copa no Brasil, uma onda de otimismo 

tomou conta de todo o país quando saiu à escolha do nosso país 

como sede. A euforia de trazer a Copa do Mundo girou em torno 

da possibilidade de conquistar o título em casa e da esperança de 

transformar o Brasil num país respeitado pelo mundo.
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Infelizmente, no caso Copa do Mundo, o gigante pode ter acordado 
tarde demais. Está certo que numa democracia, a população 
deveria ser consultada sobre o desejo ou não de realizar o evento 
no país. Mas isso não aconteceu. O custo da Copa já passou, 
os estádios estão prontos. E esses estádios são meus, e seus 
também. É hora de cobrar como os investimentos públicos serão 
devolvidos e quem pagará a conta dos financiamentos. Como 
bem afirmou OLIVER SEITZ, doutorando pela Universidade de 
Liverpool sobre a comercialização do futebol brasileiro, em texto 
publicado no blog de Juca Kfouri, “agora é justamente a hora de 
começar a colher os parcos frutos do bilionário investimento, por 
menor que eles sejam, e evitar um prejuízo ainda maior. Boicotar 
a Copa (…) só impedirá o pequeno ganho sobre o dinheiro já 
empenhado. Os estádios estão aí e não vão pra lugar algum. A 
Copa vai acontecer”. 

Já que temos a Copa das Confederações, muitos decidiram 
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aproveitar o evento e trazer para dentro dos estádios os protestos 
que tomaram conta das ruas. Simoni Guedes parte do pressuposto 
de que “é característica inerente ao futebol a transformação 
dos inúmeros eventos que produz em eventos narrativos, cujo 
sentido nunca está dado. O processo semântico desencadeado 
pelo jogo constrói-se em um campo de debates no qual diversas 
posições se confrontam.”

Se entendemos que em nosso país instituições secundárias foram 
fundamentais no processo de constituição de nossa identidade 
nacional (DaMatta, Guedes, Helal), nada mais justo do que 
utilizar o futebol, tão arraigado no povo brasileiro, como forma 
de propagar um discurso. Refletindo com Guedes ainda, “na 
proliferação de discursos, a partir do jogo, várias dimensões 
identitárias são disputadas, negociadas e construídas, como 
muitos autores vêm demonstrando. Uma delas seria a da nação. 
(…) O futebol tornou-se, indubitavelmente, o esporte mais 
praticado e assistido na modernidade, transforma-se também 
no grande palco das nações”.

Assim, diante dos frequentes protestos e manifestações com 
causas múltiplas, não cabe mais essa história de que o futebol é 
o ópio do povo. Assim como a massa jovem hoje utiliza as redes 
sociais como forma de expressão, o futebol também funciona 
como discurso propagador dos anseios do povo brasileiro. É esse 
o futebol que me representa.

Basta observar tudo o que aconteceu na peculiar partida entre 
Espanha e Taiti, da qual fui testemunha ocular. Um jogo de 
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futebol pouco empolgante, mas que ficou como marco histórico 
pelo placar de 10 X 0 em pleno Maracanã. Sim, foi um baile da 
Espanha. Contudo, a torcida ali presente queria celebrar a alegria 
dos jogadores da fraca seleção do Taiti. O apoio vinha da maioria 
presente no estádio e os jogadores em campo se divertiam com 
isso. A seleção do Taiti, não por pena, mas por simpatia, soube 
cativar os brasileiros por onde passou. Hoje, após a eliminação 
do torneio e o agradecimento ao apoio da torcida brasileira, há 
quem diga que esses jogadores mereciam o troféu fair-play da 
Copa das Confederações.

Não por acaso, neste mesmo dia, estava programada a 
manifestação na cidade do Rio de Janeiro que reuniu cerca de 
300 mil pessoas no Centro da cidade, segundo cálculo da UFRJ. 
Dessa forma, preocupados em manter a ordem no evento e não 
permitir protestos dentro dos estádios, seguranças padrão FIFA e 
voluntários estavam bloqueando qualquer entrada de cartaz no 
Maracanã que fizesse referência à política. Só que o brasileiro 
sempre tem um jeitinho para tudo, e foi assim que vivi um dos 
momentos mais emocionantes de todas essas manifestações.
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A certa altura da partida, torcedores ergueram o cartaz contra 
as remoções para os grandes eventos e a privatização do 
Maracanã. Imediatamente, os seguranças padrão FIFA entraram 
em campo para retirar os manifestantes de cena. Porém, eles não 
contavam que a torcida, em apoio, protegeria os manifestantes, 
não permitindo que estes fossem expulsos do estádio. No 
mesmo instante, teve início um uníssono grito de mais de 70 mil 
torcedores “O povo unido jamais será vencido”. Diante disso, os 
seguranças recuaram e todo o Maracanã cantou lindamente o 
Hino Nacional. Jamais esquecerei esse momento emocionante!

(Camila Augusta Pereira - 25 de junho de 2013)

Vocês notaram como o futebol pode se tornar uma importante 
ferramenta de propagação de uma ideia ou conceito?

“Assim como a massa jovem hoje utiliza as redes sociais como 
forma de expressão, o futebol também funciona como discurso 
propagador dos anseios do povo brasileiro. É esse o futebol que 
me representa.”
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Você percebeu isso? Notou como o futebol mesmo sendo 
“apenas” um esporte, pode ser utilizado como um poderoso vetor 
de comunicação? E por quê? Porque ele é exatamente o esporte 
mais difundido no mundo! Então, teoricamente, se você quer se 
comunicar, se você precisa protestar, se necessita passar adiante 
uma ideia, se quer ser visto pela multidão, você usa o futebol! Então, 
visto por este ângulo, a minha teoria não é tão absurda, não é?

Qual é o esporte mais popular do mundo?
Sim, o esporte mais popular do mundo é também o mais famoso 

no Brasil, mas ele não é o único que faz a cabeça das torcidas pelo 
mundo!

Se você respondeu que o esporte mais popular do mundo é 
o futebol, meus parabéns! A paixão brasileira, ao que tudo indica, 
também é a maior paixão mundo quando o assunto são os esportes e 
toma conta dos corações de países americanos, europeus, africanos 
e asiáticos.

Mas, como você vai conferir, o futebol não brilha sozinho no 
território dos esportes. Ao lado do esporte mais popular do mundo 
estão pelo menos outros 9, como listamos na seleção abaixo.

No ranking dos esportes mais praticados e amados do mundo 
estão muitas modalidades que os brasileiros quase não têm 
intimidade. Bons exemplos disso são os ingleses críquete e hóquei. 
Mas, claro, também estão nessa lista esportes conhecidos como o 
vôlei, o basquete o tênis e assim por diante.

Saiba qual é o esporte mais popular do mundo (+ 9 mais 
populares):
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DÉCIMO LUGAR: 
FUTEBOL AMERICANO

Típico dos Estados Unidos, esse esporte é um dos que proporciona 
contato físico mais intenso dessa lista. O Super Bowl, que 
consiste na final das ligas americanas, conta com uma audiência 
inacreditável de 400 milhões de pessoas.

NONO LUGAR: 
BASQUETE

Também destaque nos Estados Unidos, o basquete está na lista 
dos esportes mais populares do mundo. O grande destaque, 
com certeza, fica por conta da NBA, Associação Americana de 
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Basquete, que posicionou o esporte em um nível tão elevado 

de técnica que praticamente nenhum outro país consegue 

acompanhar. Em todo o mundo, existe cerca de 400 milhões de 

praticantes desta modalidade, superando a popularidade do 

futebol americano.

OITAVO LUGAR: 
GOLFE

Esse não é somente um dos mais populares, mas também é um 

dos mais caros de se praticar em todo o mundo. Aliás, de forma 

geral, o golpe está ligado às classes mais abastadas, até porque 

seus campos estão localizados em condomínios e clubes luxuosos.

Somente nos Estados Unidos, estima-se que existam 17 mil 

campos de golfe.
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SÉTIMO LUGAR: 
BEISEBOL

O esporte é muito praticado nos Estados Unidos, no Canadá, no 
México, em Cubra, na Coreia do Sul e até mesmo no Japão. Por 
causa disso, estima-se que existam em torno de 500 milhões de 
fãs do esporte pelo mundo.

SEXTO LUGAR: 
RUGBY

Considerado o esporte coletivo mais violento do mundo, o rugby 
tem o agravante de não contar com equipamentos de proteção 
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obrigatórios para seus jogadores, como os utilizados no futebol 

americano. Dessa forma, não é difícil ver os jogadores sangrando 

ou seriamente machucados, já que o impacto dos choques é 

inteiramente absorvido por seus corpos. E, por mais que ele não 

seja muito conhecido no Brasil, o público desse esporte pelo 

mundo gira em torno de 4 milhões de fãs. Pelo menos essa foi 

a audiência da última Copa do Mundo da modalidade, na Nova 

Zelândia.

QUINTO LUGAR: 
VÔLEI

Muito popular em países como Brasil e Cuba, o vôlei faz muito 

sucesso tanto na quadra quanto nas areias. Ao todo, o esporte 

conta com mais de 900 milhões de fãs pelo mundo.
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QUARTO LUGAR: 
TÊNIS

Embora suas partidas também possam ser jogadas em pares, o 
tênis é considerado o esporte mais popular do mundo praticado de 
forma individual. Ele exige muito esforço físico de seus jogadores e 
as partidas podem durar horas e suas partidas podem acontecer em 
quadras abertas e com superfícies sintéticas, de saibro, de grama ou 
cimento. O esporte conta com cerca de 1 bilhão de fãs pelo mundo.

TERCEIRO LUGAR: 
HÓQUEI DE CAMPO (OU DE GRAMA)

Apesar de pouco conhecido no Brasil, o esporte conta com 
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aproximadamente 3 milhões de praticantes no mundo. A 

modalidade está presente em mais de 100 países – especialmente 

naqueles colonizados pela Inglaterra – e conta com mais de 2 

bilhões de fãs.

SEGUNDO LUGAR:
CRÍQUETE

Outro esporte tipicamente inglês que ficou muito famoso pelo 

mundo e está ligado às classes altas. Muito parecido com o 

beisebol, o críquete é muito praticado em países que foram 

colônias inglesas, como África do Sul, Austrália e outros, em 

localidades como Oriente Médio e na Ásia. O número de pessoas 

que amam o esporte gira em torno de 2,5 bilhões.
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PRIMEIRO LUGAR: 
FUTEBOL

O mais famoso no Brasil também é o esporte mais popular do 
mundo. O futebol conta com um público em torno de 3 bilhões 
de pessoas em todo mundo e é praticado, especialmente, em 
países da Europa, da África, da Ásia, da América do Sul e da 
América Central. Nos Estados Unidos, embora também exista 
uma seleção, o esporte mais popular do mundo não é muito 
praticado nas escolas e na rua, por exemplo.

Por Thamyris Fernandes - 28/09/2018, 19h06

E então, você imaginava que o futebol fosse o esporte mais 
popular do mundo? E que o críquete e o hóquei tivessem tanto 
público? Há ainda um aspecto bem interessante sobre isso, no ano 
de 2016, o futebol brasileiro arrecadou algo em torno de 5 bilhões 
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de reais! A audiência é a responsável por isso, publicitários vivem 
antenados para os números da audiência e o futebol é um fenômeno, 
não apenas nacional, mas mundial. Empresas se digladiam para ver 
quem paga mais para serem patrocinadoras oficiais das Copas do 
Mundo! Então, amigos, pensem... Se o futebol proporciona toda essa 
visibilidade, não apenas num país, mas ao redor do globo inteiro, não 
acha que com toda esta audiência Deus não estaria de alguma forma 
inserido neste contexto? Se as agências de publicidade investem tudo 
nestes números, é difícil imaginar que Deus pudesse usar deste vetor 
para falar conosco? Porque, analise bem, o que é “propaganda”?

Propaganda é um modo específico sistemático de persuadir 
visando influenciar com fins ideológicos, políticos as emoções, 
atitudes, opiniões ou ações do público alvo. Seu uso primário 
advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços 
de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos.

Uma manipulação semelhante de informações é bem conhecida: 
a propaganda comercial, que normalmente não é chamada 
de propaganda mas sim publicidade, embora no Brasil seja 
erroneamente utilizada como sinônimo. Ao contrário da busca 
de imparcialidade na comunicação, a propaganda apresenta 
informações com o objetivo principal de influenciar uma audiência. 
Para tal, frequentemente apresenta os fatos seletivamente 
(possibilitando a mentira por omissão) para encorajar 
determinadas conclusões, ou usa mensagens exageradas para 
produzir uma resposta emocional e não racional à informação 
apresentada. O resultado desejado é uma mudança de atitude 
em relação ao assunto no público-alvo para promover uma 
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agenda política. A propaganda pode ser usada como uma forma 
de luta política.

Apesar do termo “propaganda” ter adquirido uma conotação 
negativa, por associação com os exemplos da sua utilização 
manipuladora, a propaganda em seu sentido original é neutra, 
e pode se referir a usos considerados geralmente benignos ou 
inócuos, como recomendações de saúde pública, campanhas a 
encorajar os cidadãos a participar de um censo ou eleição, ou 
mensagens a estimular as pessoas a denunciar crimes à polícia, 
entre outros.

Traduzindo (e simplificando): a “Propaganda” é a arte de se 
comunicar com uma determinada audiência! E como nós já vimos, o 
futebol é sem sombra de dúvida o vetor universal de comunicação, 
não há nada que prenda mais a atenção do público do que uma 
Copa do Mundo! Então independente de minha teoria ser ou não 
um tanto quanto absurda, foque nesta situação: As fábricas precisam 
passar para o público a mensagem de que os seus produtos são os 
melhores. Mas o presidente da empresa não faz isso diretamente, 
ele não vai na sua casa em pessoa para convencê-lo a usar o seu 
produto, ele usa a propaganda, que usa a TV como um vetor e os 
comerciais produzidos pelas agências como uma linguagem de 
comunicação! Você compreendeu este conceito? O futebol é uma 
“desculpa” para as empresas venderem seus produtos... Por isso 
os salários dos jogadores são estratosféricos! Quanto melhores os 
jogadores, maior audiência os jogos terão e maior o valor pago pela 
publicidade. Mas o futebol não é somente uma “desculpa” para se 
vender produtos. Ele é bem mais que isso!
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OS 10 DOS MAIORES EVENTOS TELEVISIVOS 
DE TODOS OS TEMPOS

Contabilizar audiências ao redor do mundo é sempre complicado. 
Ainda assim, o site Ranker fez um levantamento de 10 
grandes eventos televisivos que fizeram pessoas de diferentes 
nacionalidades grudarem os olhos nas telinhas. O número de 
espectadores é estimado, podendo inclusive ser maior. Qual 
desses marcos da TV você acompanhou?

10. Funeral de John F. Kennedy (1963)
Espectadores: 180 milhões

O assassinato de John F. Kennedy foi um dos maiores 
acontecimentos da história dos EUA. Ele recebeu um tiro 
enquanto desfilava em Dallas no dia 22 de novembro de 1963. 
Estima-se que 250 mil pessoas estiveram em seu funeral, com 
outras 800 mil acompanhando o cortejo. De casa, 93% dos lares 
norte-americanos que tinham televisão estavam conectados no 
velório, que aconteceu em 25 de novembro, totalizando uma 
audiência de 180 milhões de pessoas.
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9. Casamento de Willian e Kate (2011)
Espectadores: 300 milhões

O casamento do príncipe Willian com a plebeia Kate Middleton 
foi acompanhado ao vivo em todo o mundo, tanto pela televisão 
quanto pelo YouTube. Estima-se que 300 milhões de pessoas 
tenham assistido à cerimônia que aconteceu na Abadia de 
Westminster no dia 29 de abril de 2011.

8. Semifinal da Copa do Mundo de Críquete (2011)
Espectadores: 400 milhões

Se aqui na América do Sul o futebol tem o Brasil e a Argentina 
como grandes rivais, na Ásia uma das maiores rivalidades é entre 
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a Índia e o Paquistão, mas só que no críquete. Em 30 de março 

de 2011, os dois países se enfrentaram na semifinal da Copa 

do Mundo, reunindo uma audiência de 400 milhões. A partida 

foi disputada na Índia, que avançou para a final e venceu a 

competição.

7. Festival da Primavera de Gala (2012)
Espectadores: 498 milhões

Para celebrar o Ano-novo chinês, o país organiza um “show da 

virada” desde 1983, sendo reconhecido como um dos programas 

de maiores audiências do mundo. A edição de 2012 atraiu ao 

menos 498 milhões de pessoas em frente às telinhas – quase 

todo eram pessoas da China, é claro.
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6. Funeral de Michael Jackson (2009)
Espectadores: 500 milhões

O funeral do Rei do Pop aconteceu 12 dias após a sua morte, em 7 
de julho de 2009, e atraiu fãs de todo o mundo. Além de 17,5 mil 
ingressos distribuídos entre os 1,6 milhão de interessados, o evento 
foi visto por um público estimado em meio bilhão de pessoas.

5. Chegada do homem à Lua (1969)
Espectadores: 500 milhões

Meio bilhão de pessoas em todo o mundo assistiu à chegada 
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da Apollo 11 à Lua no dia 20 de julho de 1969. Esse foi um dos 

maiores marcos da humanidade, que conseguiu ser transmitido 

ao vivo direto de nosso satélite natural.

4. Final da Copa do Mundo de Futebol (2006)
Espectadores: 715 milhões

A Copa do Mundo da Alemanha teve como finalistas as seleções 

da Itália e da França, que terminaram a partida em 1 a 1 no 

tempo regulamentar. Os italianos acabaram vencendo nos 

pênaltis e conquistando seu tetracampeonato. Ao todo, 69 mil 

pessoas assistiram à partida no estádio e mais de 715 milhões 

em suas casas.
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3. Show “Aloha from Hawaii” de Elvis Presley (1973)
Espectadores: 1 bilhão

Com um público estimado em 1 bilhão de pessoas em cerca de 40 
países, “Aloha From Hawaii” foi o primeiro show a ser transmitido 
via satélite para todo o mundo. Na época, foi o programa de 
entretenimento mais caro que já havia sido produzido, custando 
US$ 2,5 milhões.

2. Resgate dos mineiros chilenos (2010)
Espectadores: 1 bilhão

O drama dos 33 mineiros chilenos que passaram mais de 2 meses 
soterrados comoveu o mundo entre agosto e outubro de 2010. 
Foram 17 dias de buscas até encontrá-los com vida e mais 52 
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dias de preparação para a retirada dos homens da mina. Em 13 
de outubro, finalmente eles começaram a ser retirados da mina, 
com uma transmissão ao vivo para todo o mundo e um público 
estimado em mais de 1 bilhão de aflitos.

Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008)
Espectadores: 2 bilhões

Praticamente 1 em cada 4 pessoas de todo o mundo assistiu à belíssima 
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 8 
de agosto de 2008. Foram 4 horas de apresentações e cerca de 15 mil 
artistas envolvidos, além, é claro, do desfile dos atletas.

 (Diego Denck - 08/11/2018)

Considerações:

O futebol ficou à frente do Críquete, ou seja, enquanto esporte 
individual, o futebol é imbatível! A abertura dos Jogos Olímpicos de 
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Pequim em 2008 é o campeão desta lista, porém, há de se considerar 
que a China é o país mais populoso do planeta e os Jogos Olímpicos, 
como o nome sugere, é um evento que reúne vários esportes!  
O quarto lugar do futebol é, de certa forma “honroso”, porque não 
houve nele apelo emocional, como o segundo e o terceiro lugares! 
Na minha visão, ficou muito claro a importância que o futebol tem 
em matéria de comunicação. A diferença do recorde de audiência do 
futebol para o Críquete é de 300 milhões de pessoas... E guardadas as 
proporções, o futebol teve mais audiência que a chegada do homem 
na lua! Então se você tivesse uma empresa e quisesse divulgar o seu 
produto para o maior número de pessoas, que evento escolheria?  
O futebol, é claro! Mas eu preciso me aprofundar no aspecto místico 
deste esporte, porque já é de conhecimento público que há muito 
mais no futebol que possa imaginar a nossa vã filosofia!

POR QUE NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL

Então será que é mesmo isso? Será que o Botafogo é mesmo uma 
Predestinação Celestial para ajudar a promover o conceito de uma 
reaproximação do homem com Deus? Será que é por isso que “nunca 
será só futebol”? Será que o futebol é somente uma “desculpa”? 
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Uma forma do Criador nos alcançar de forma mais ampla, buscando 
a fé das ovelhas mais distantes? Eu costumo dizer que nos momentos 
críticos de aflição, como por exemplo, nos milésimos de segundos 
que precedem uma colisão de automóvel, até o mais ateu murmura 
um “meu Deus”...

Talvez a humanidade esteja cega por tantos prodígios que 
a civilização alcançou para dar valor às coisas mais prazerosas da 
vida. Pode ser sim que o bicho homem esteja iludido com uma 
realidade materialista ao ponto de desprezar as coisas que Deus 
nos proporcionou e que somente na iminência da perda da própria 
existência possa despertar a necessidade do arrependimento.  
E se ainda assim, após tanto esforço daqueles que se empenham 
em disseminar as palavras contidas nas escrituras, ou nas filosofias 
espiritualistas ou orientais, o homem insista em se manter distante 
da realidade da vida, o futebol possa de alguma forma reaproximar o 
homem do plano superior. E por que não? Toda forma de comunicação 
é válida para se promover o devido entendimento. É assim com a 
linguagem por sinais, ou a escrita em braile... Não importa o meio 
de comunicação, o importante é promover o entendimento, é 
disseminar o conhecimento. O futebol é um esporte, mas ele tem 
uma abrangência universal, por que não utilizá-lo como instrumento 
de percepção? Nunca será só futebol porque ele traduz em nossa 
alma muitos sentimentos que normalmente estão adormecidos! 
Na hora da cobrança de uma penalidade você se concentra, o 
coração bate mais forte e você pode experimentar a sensação da 
proximidade com Deus, creia, isso acontece de verdade! Na perda 
de um campeonato você sente uma tristeza e pode encontrar abrigo 
no conforto espiritual, na conquista, a felicidade plena de quem 
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literalmente vai ao céu, sorrindo feito criança! 

Muita gente usa o futebol como uma desculpa para extravasar 
uma fé que verdadeiramente nem se apercebia possuir. Muita gente 
acende vela, faz promessa, se ajoelha, se desespera, se reconcilia...  
O futebol desperta muito mais que paixões, ele traz de dentro da 
nossa alma uma espiritualidade adormecida! 

O dia em que o futebol parou uma guerra

Em 25 de dezembro de 1914, durante a Primeira Guerra 
Mundial, um evento marcante entrou para a história. Nesse dia, 
soldados ingleses e alemães, que batalhavam há vários meses na 
Frente Ocidental, no território da Bélgica, decidiram estabelecer 
um armistício informal para celebrar as festas natalinas, o que ficou 
conhecido como “Trégua de Natal”. 

Segundo relatos de soldados que presenciaram esse 
acontecimento, a iniciativa partiu dos alemães, os quais indicaram 
para os ingleses que não atirariam caso eles também não atirassem 
a partir da meia-noite do dia 25. Aos poucos, soldados de ambos os 
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lados começaram a abandonar as suas trincheiras para se encontrar 
na chamada “terra de ninguém”, que era o território não-ocupado e 
reivindicado entre os dois exércitos.

Apesar da barreira do idioma entre os ingleses e os alemães, 
soldados de ambos os lados se uniram para comemorar o Natal, 
cantando canções tradicionais de seus povos e inclusive trocando 
presentes como alimentos, cigarros, garrafas de vinho e barris de 
cerveja. Em algum momento durante a celebração, os soldados 
decidiram jogar uma partida de futebol, o que acabou se tornando 
um dos momentos mais marcantes e lembrados da “Trégua de Natal” 
por simbolizar a importância do futebol como elemento pacificador.

O esporte como agente da paz
Uma situação como essa parece impossível de se imaginar 

em uma guerra nos dias de hoje, até porque, com o avanço da 
tecnologia, soldados inimigos teriam que se unir para jogar games 
de computador juntos, como jogos de cassino online, por exemplo.

Mas a razão dessas “tréguas” terem se tornado tão incomuns 
é pelo fato do alto comando dos exércitos serem completamente 
contrários a esse ideia. Para eles, qualquer tentativa de paz entre 
os soldados era um risco ao combate, o que poderia prejudicar 
as operações e os interesses envolvidos no conflito. Sendo assim, 
esse acontecimento durante a Primeira Guerra Mundial pode ser 
descrito como uma iniciativa independente, a qual causou grande 
aborrecimento aos comandantes e generais.

Para evitar que isso voltasse a ocorrer, foi estabelecido que 
qualquer espécie de manifestação de paz seria considerada como 
traição. Por isso, apesar do grande potencial do esporte e do futebol 
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em unir os soldados e trazer a paz, eventos como esse não voltaram a 
ocorrer, tanto na Primeira Guerra, como em outros grandes conflitos 
mundiais.

Torcida emociona ao promover ‘chuva de pelúcias’ 
para crianças de hospital infantil

Caso aconteceu em partida do Campeonato Holandês

SCF Fans é o nome da torcida organizada considerada a mais 
violenta da Holanda. Trata-se de um grupo de torcedores do 
Feyenoord, um dos três maiores clubes do país junto a Ajax e PSV. 
No último domingo (16), o time da cidade de Roterdã recebeu o Ado 
Den Haag, clube que tem uma parte da torcida sob forte influencia 
do hooliganismo. A principal delas é chamada Bunnikside.

A Holanda é um país que, assim como no Brasil, ainda não 
encontrou soluções para resolver a violência entre torcidas de 
futebol. Assim como vem acontecendo no clássico, Ba-Vi, por 
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exemplo, o jogo entre Ajax x Feyenoord tem torcida única desde 
2009 por determinação da federação holandesa. Contudo, no jogo 
entre Feyenoord x Ado Den pela quinta rodada do holandês, não 
foram as notícias ruins que chamaram atenção: muito pelo contrário. 
A torcida visitante deu show ao fazer uma verdadeira chuva de 
pelúcias no estádio De Kuip.

O fato, fofo e inusitado, aconteceu porque o Feyenoord convidou 
crianças do Hospital Infantil Sophia, localizado na cidade de Roterdã, 
para acompanhar a partida. A torcida visitante ficou logo acima do 
setor onde as crianças assistiam ao jogo e, sabendo disso, organizou 
a chuva de mais de 3 mil ursinhos de pelúcia!

São sinais. São manifestações que resgatam nosso mais profundo 
senso de humanidade. O futebol é mais, é muito mais! Não é normal, 
não existe nada sequer parecido em outros esportes. Não há mesmo! 
Talvez você me pergunte se eu realmente acredito nisso, de verdade 
e a resposta é que eu já vi muita coisa e nada mais me surpreende. 
Eu só acrescento novas experiências nesta imensa enciclopédia de 
conhecimento e percepção! E pode ser que mesmo assim, depois 
de tudo o que leu, você ainda necessite de algo mais concreto, mais 
palpável. Meu amigo, minha amiga, se houvesse algo que pudesse 
te proporcionar este sentimento de credulidade nestes eventos, 
acredite, sua fé não teria mais nenhum valor, porque a nossa fé é 
baseada justamente na ausência de fatos concretos, ou não será 
mais fé! Todavia, eu vou trazer um último evento acontecido no 
sul do Brasil para pelo menos tentar fazer você compreender que 
há realmente algo no futebol capaz de aguçar a sua imaginação no 
sentido de crer que os sinais estão presentes neste esporte.
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A física permite, Arnaldo? 
 

Bola “quica no ar” em escanteio da Chape 
e imagem viraliza

Cobrança de Diego Torres ganha efeito diferente aos 41 
minutos do segundo tempo!

Um lance na partida entre Chapecoense e Atlético-MG, na noite 
do último domingo (15/7/2019), chamou a atenção dos internautas. 
Em um escanteio cobrado por Diego Torres, aos 41 minutos do 
segundo tempo, a bola parece quicar no ar (veja no vídeo acima). 
Em campo, a Chape foi derrota por 2 a 1, de virada.

O lance é imperceptível se visto por um outro ângulo de filmagem. 
A equipe de transmissão sequer reparou no efeito diferente que a 
bola tomou durante o jogo.

- Na hora não reparei. Não tinha como, mas se tivesse reparado eu 
teria falado isso na hora, sem dúvida. Isso é coisa do Sobrenatural 
de Almeida. Acho que teria que mandar para o detetive do 
Fantástico. Fantasma? Nunca vi não - brincou o narrador Daniel 
Pereira.

Três cinegrafistas do Grupo Globo, acostumados a trabalhar em 
transmissões de jogo, ficaram intrigados com a imagem. Descartaram 
qualquer tipo de “ilusão de óptica” ou defeito na câmera e apontaram 
uma “forte corrente de ar” como o motivo mais provável - ainda 
que, ressaltam, nunca tenham visto nada com tamanha força, 
principalmente pelo fato de a bola ter subido com o “sopro”, não 
caído ou desviado para o lado.
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A física explica (ou quase)
Segundo o professor de física do Instituto Federal de Santa 

Catarina, Alencar Migliavacca, é possível encontrar uma explicação 
física para o fenômeno, mas apenas com um estudo mais aprofundado 
do caso. Inicialmente, ele descartou algo conhecido como efeito 
Magnus, o mesmo que explica a curva na bola em um saque no 
voleibol, por exemplo.

A aposta do professor é que uma corrente de ar 
ocasionou a mudança de direção da bola.

- Em princípio, não parece efeito Magnus, o mesmo efeito que 
faz a bola fazer a curva em um chute devido ao movimento de 
rotação dela, pois foi muito repentino. Parece uma colisão com 
algo naquele momento, o que seria possível, mas não parece 
haver nada de aproximando ou se afastando logo após o evento. 
É bem provável que tenha ocorrido uma corrente de ar naquela 
direção no momento que, por diferença de pressão, aplicou uma 
força na bola mudando seu vetor velocidade - disse.

Ah, o ego... Na incapacidade de se admitir que houve algo 
extraordinário, o homem busca sempre uma explicação plausível. 
Foi assim com as pragas do Egito, todas elas foram devidamente 
explicadas, uma a uma. Para a ciência, os eventos foram causa e 
efeito, uma grande e surpreendente sequência de circunstâncias 
totalmente lógicas. Até mesmo a abertura do mar vermelho teve uma 
explicação! Mas o que a ciência não consegue explicar é COMO todos 
estes eventos foram antecipados para Moisés e seu povo, INCLUSIVE 
a abertura do mar vermelho! E com o meu olhar “treinado” para 
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perceber estes “sinais”, chamo atenção para uma questão bem 
singular contida na partida em questão: O gol foi marcado no final 
do segundo tempo e a partida terminou com o sugestivo placar 
de 2x1. Não sei vocês, mas pra mim isso tem um significado bem 
interessante:

NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL!

MOMENTOS DE REDENÇÃO
Se eu estiver certo e o Futebol for mesmo um elo do homem com 

Deus, um verdadeiro “religare”, será preciso explicar bem isso para 
que não reste dúvida quanto a minha teoria. A ideia central é que 
através dos momentos mais críticos, cada um recorre da sua própria 
maneira a Deus, aos santos ou qualquer entidade que acredite ser 
capaz de alterar os rumos do jogo. 

SUPERSTIÇÕES
Futebol e superstição caminham lado a lado. E em qualquer parte 

do mundo. Seja entre jogadores ou técnicos, sempre rola aquele 
ritual para buscar uma sorte a mais durante as partidas. Só que, 
dentre essas “mandingas”, algumas se destacam. Por isso, chegou a 
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hora de conhecer algumas das superstições mais interessantes entre 
profissionais do esporte mais popular do planeta. E tem brasileiro na 
lista...

As calças do avesso de Adrian Mutu

O ex-atacante do Chelsea e da Juventus já teve um encontro com 
um grupo de bruxas (sim, você leu certo), e as bruxas o avisaram 
que ele havia sido amaldiçoado por ex-amantes. Sua resposta? 
“Maldições não podem me tocar porque eu uso minha roupa de 
baixo do avesso.” Então façamos assim: em caso de dúvida, basta 
virar as calças do avesso. Fácil.

O beijo na cabeça de Fabien Barthez

Beijar a cabeça (careca) de um companheiro pode garantir o título 
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de uma Copa do Mundo? Para a França, sim. Antes de cada jogo da 

França, Laurent Blanc passou a beijar a cuca do goleiro Barthez. E não 

é que deu certo? A seleção europeia conquistou o Mundial de 1998, 

em casa, e a dupla seguiu com o ritual até mesmo quando esteve 

atuando no Manchester United.

O mago de Nils Liedholm

Liedholm desfrutou de uma carreira extremamente bem sucedida 

na Série A italiana, tanto como jogador como como treinador, mas 

quanto disso se deve a um mago local com o nome de Mario Maggi? 

Ele costumava pedir sua ajuda para ajudar na cura de qualquer 

problema, e acreditava que a magia era o que garantiu quatro títulos 

ao Milan. Enquanto gerenciava a Roma, Liedholm visitou Maggi para 

obter sua bênção para a final da Eurocopa, contra o Liverpool, em 

1984, mas foi advertido que o time da Premier League ganharia de 

forma dramática. A previsão de Maggi se tornou realidade e a dupla 

não falou por meses.
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A calça roxa de Cuca

Ver o técnico Cuca se utilizando de uma calça roxa à beira do 
gramado virou quase que uma atração. Mas não adianta. O treinador 
brasileiro também tem suas superstições e é preciso respeitar. Ah...e 
para quem esqueceu, partiu de um desejo do profissional a ordem 
para o ônibus do Palmeiras, em 2016, não dar marcha ré para 
qualquer tipo de manobra.

O médium de Vanderlei Luxemburgo

Na década de 1990, Luxa tinha uma relação muito próxima com o 
médium Robério de Oxum. Em 1993, este previu o título palmeirense no 
Campeonato Paulista após 16 anos de jejum do clube. No entanto, para 
que a conquista se concretizasse, o time deveria usar camisas verdes, 
calções e meias brancas na decisão. O resultado todos já sabem...
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O número 13 de Zagallo

Talvez não exista, no futebol, alguém tão supersticioso como 
Mário Jorge Lobo Zagallo. Era comum, a cada partida da seleção 
brasileira, ele fazer links de algum fato com o número 13. Afora que 
que se casou em um dia 13, comprou apartamento no 13º andar de 
um edifício. E tudo começou pela devoção da falecida esposa Alcina 
a Santo Antônio, cujo dia é comemorado em 13 de junho.

Quem sabe você possa ter ficado um pouco confuso com essa 
história toda de superstições, talvez ache mesmo que é uma grande 
bobagem, só que este livro tem como base o Botafogo de Futebol 
e Regatas... E superstições é conosco mesmo, é ou não é? Mas não 
dá pra falar sobre esse assunto sem falar do maior dos maiores, o 
supersticioso mor, Carlito Rocha!

Carlito Rocha: mitos e ritos no Glorioso
Carlos Martins da Rocha, o ‘Carlito Rocha’, nasceu em 1894 e 

faleceu em 1981, com 87 anos de idade. Carlito foi um dos maiores 
botafoguenses de todos os tempos.

O jogador, treinador e dirigente do Botafogo (e às vezes árbitro) 
nasceu no ano da fundação do Clube de Regatas Botafogo e defendeu 



Religare58

a camisa do Botafogo Football Club durante a sua juventude.

Carlito era tão arrebatado pelo Botafogo que, em 7 de setembro 
de 1918, entrou em campo para enfrentar o América, embora 
estivesse acometido de pneumonia e sob intensa febre. O resultado 
foi passar ao estado de coma assim que o jogo terminou e permanecer 
um longo período em convalescença.

Foi atleta exemplar, treinador do clube e dirigente, atingindo 
o seu clímax ao conquistar o título carioca de 1948 na qualidade 
de presidente do clube. Carlito Rocha recebeu todos os títulos 
e homenagens que o clube outorga aos seus maiores torcedores. 
Lenda botafoguense quase desde o início do Botafogo Football Club, 
Carlito Rocha foi jogador campeão carioca pelo Botafogo em 1912, 
treinador campeão carioca em 1935 e presidente campeão carioca 
em 1948!

De Carlito Rocha contam-se milhentas histórias de superstição. 
Presidente do Botafogo de 1948 a 1951, obrigava os jogadores a 
tomarem gemada antes das partidas e foi o grande líder da conquista 
do Campeonato Carioca de 1948.

Carlito Rocha foi, sem dúvida, o iniciador das crendices e 
superstições botafoguenses, quando fez do célebre Biriba o mascote 
do clube e quando, em dias de jogos, para afastar a má sorte, mandava 
dar nós nas cortinas da sede do clube. Tudo começou quando a equipe 
de reservas do Botafogo venceu o Madureira por 10x2, no décimo 
gol, o cãozinho invadiu o campo. Para o supersticioso presidente foi 
um sinal. Em 1948 o Biriba foi a todas as partidas do Botafogo no 
campeonato. Carlito achava que o cachorro dava sorte e ninguém 
conseguia barrar o animal nos estádios. A diretoria do Vasco tentou 
impedir a entrada de Biriba em São Januário, mas Carlito colocou o 
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cachorro embaixo do braço e desafiou:

– “Ninguém impede o presidente do Botafogo de entrar onde 
quer que seja e quem estiver com ele entra, com certeza!” 

Em 1938, na inauguração do Estádio de General Severiano, ao 
ser perguntado sobre o que significava para o clube e para os seus 
torcedores o estádio, Carlito Rocha, então diretor técnico, mas já 
considerado o maior dos botafoguenses à época, disse:

– “Contemplo o maior sonho da minha vida. Quero o Botafogo 
lutando sempre, progredindo como merece, pois ele representa, 
no esporte do Brasil, uma de suas mais belas afirmações”.

Algumas das superstições de Carlito Rocha são narradas nos 
seguintes artigos do blogue: Carlito Rocha, superstição pura, Carlito 
Rocha e os tónicos, Carlito Rocha e as cortinas da sede, Carlito Rocha 
e o Dolabela, Carlito Rocha e o Biriba.

Finalmente, a propósito da final de 1957, Carlito Rocha mereceu, 
do tricolor Nelson Rodrigues, a seguinte coluna:

O DEUS DE CARLITO ROCHA
por Nelson Rodrigues

O Deus de Carlito Rocha… Chegou, enfim, o momento de fazer 
de Carlito Rocha o meu personagem da semana. Quer queiram, 
quer não, ele está atrelado ao fabuloso triunfo alvinegro sobre 
o Fluminense. E aqui pergunto: Qual teria sido a contribuição 
carlitiana para o título? E eu próprio respondo: Carlito ligou o 
jogo ao sobrenatural, pôs Deus ao lado do Botafogo e, mais do 
que isso, pôs Deus contra o Fluminense.
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E, com efeito, três ou quatro dias antes do clássico, um jornalista 
foi provocar o velho Rocha. Ora, o Carlito nunca teve meias medidas, 
nunca! Bastaram duas ou três perguntas estimulantes para que dentro 
dele rugisse a imortal paixão botafoguense. Disse ele que Deus viera 
anunciar-lhe a vitória do Botafogo Um vaticínio divino é algo mais do 
que um palpite de esquina. No entanto, vejam vocês, nem o jornal 
que publicou a reportagem, nem o leitor, nem a torcida, ninguém 
acreditou nem em Carlito, nem na visão, nem mesmo em Deus.  
As declarações do velho Rocha, tão honestas e incisivas, pareceram a 
nós, impotentes da fé, uma simples e cruel piada de jornal. E um amigo, 
pó-de-arroz como eu, veio perguntar-me: ‘Viste o Deus de Carlito?’ Eu 
não tinha visto o jornal ainda, mas as palavras do meu amigo ficaram 
ressoantes em mim. ‘Deus de Carlito...’ E, subitamente, eu compreendi 
o seguinte: não há um Deus geral, não há um Deus de todos, não há 
um Deus para todos. O que existe, sim, é o Deus de cada um, um Deus 
para cada um. Por outras palavras, um Deus de Carlito, um Deus do 
leitor, um Deus meu e assim por diante. Graças ao Carlito criava-se 
uma relação entre o Botafogo e o sobrenatural e o clássico decisivo 
passava a adquirir um pouco de eternidade. Veio o jogo. Com a nossa 
impetuosidade tínhamos da batalha uma visão crassamente realista: 
só cuidávamos dos aspectos técnicos, tácticos e físicos. Eu próprio 
vivia perguntando, a um e a outro, na minha aflição de pó-de-arroz: 
O Leo joga? O Leo não joga? Em suma, pensava em Leo, em Pinheiro, 
em Cacá ou Valdo. Mas não chamava o meu Deus. Ao passo que o 
velho Rocha sabe o quanto acrescenta a qualquer pelada do Botafogo 
a dimensão da sua fé. Eu não vi, nem ouvi, durante toda a semana do 
jogo, um tricolor falar em Deus. E por quê? Pelo seguinte: achamos 
que Deus não se interessa por futebol, portanto, nós o excluímos das 
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atribuições da nossa torcida. Domingo nunca houve um clube tão sem 
Deus como o Fluminense. Ora, nenhum brasileiro consegue ser nada, 
no futebol ou fora dele, sem a sua medalhinha de pescoço, sem os 
seus santinhos, sem as suas promessas, e numa palavra, sem o seu 
Deus pessoal e intransferível. É esse místico arsenal que explica as 
vitórias esmagadoras. Portanto, os motivos, eu acredito piamente, na 
contribuição de Carlito para o perfeito, o irretocável triunfo alvinegro. 
E de resto, como não gostar do Deus do velho Rocha? Deus tão cordial, 
íntimo, terno, que se incorporou à torcida botafoguense e viveu com a 
torcida botafoguense aqueles eternos noventa minutos.

Publicado 2/10/ 2009 por Ruy Moura

A Noite do Dia 21
É sim, lá vou eu falar sobre a mística Noite do Dia 21. Não dá pra 

descolar deste dia, quando o assunto é esse, não tem como fugir. 
Aquilo aconteceu, de verdade, todos viram! Todo mundo viu o que 
aconteceu, é de conhecimento público! Você pode duvidar que o 
homem tenha ido a Lua, você pode achar que a Terra é plana, pode 
até acreditar em Saci Pererê, desde que ninguém prove o contrário! 
E as provas nada mais são do que evidências, materiais, registros 
fotográficos, até mesmo testemunhas podem dar seu testemunho 
de que algo realmente aconteceu! A Noite do Dia 21 foi algo 
extraordinariamente verdadeiro, foi um fato que é impossível de 
se duvidar. Vá no YouTube e veja a narração do gol de Maurício, o 
locutor vai dizer:

- Goooooool do Botafogo, Maurício... Aos 12 minutos do 
segundo tempo!



Religare62

Enquanto isso, as fotos não deixam dúvida, a temperatura no 
estádio era de 21 graus!

Então depois de 21 anos do último título, no dia 21, o Botafogo 
quebra um jejum de 21 anos, com um gol aos 12 minutos! Que 
legal, heim... Que barato! E aí alguém percebeu que o cruzamento 
de Mazolinha tinha sido o 21º do jogo! E outro repórter ainda 
lembrou que o Botafogo usara 12 jogadores nessa partida e 21 no 
campeonato, e que essa tinha sido a 21ª partida daquele certame! 
Poxa vida, quê isso... Será que aquilo aconteceu mesmo? Será que 
foi de verdade? Olha, eu nem vou comentar que o jogo começou às 
21 horas, não vou mesmo!!! E eu me recuso a contar que o nome 
do então presidente do Botafogo tinha 12 letras – Emil Pinheiro, aí 
é que você não acredita! Eu poderia ficar nisso, pra você não dizer 
que é tudo invenção minha, mas o problema é que 21 anos depois 
nós fomos para uma nova decisão contra este mesmo adversário e 
vencemos por 2x1... Então depois da Noite do Dia 21, veio o 21 
depois de 21 por 2x1. Poxa vida, quanta coincidência... Eu poderia 
lembrar que os dois rebaixamentos do Botafogo no Brasileirão 
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aconteceram com 12 anos de diferença, mas você não vai acreditar 
em mim, vai? E você se recorda da história do Biriba, que entrou em 
campo para ajudar o Fogão a quebrar um jejum de 12 anos, em 48 
(4+8=12), contra este mesmíssimo adversário? Será que aconteceu 
mesmo? Aconteceu, minha gente, é de conhecimento público, tudo 
isso você consulta na internet, dá um Google que você vai encontrar! 
Então por que as pessoas ainda duvidam? Por que tanto ceticismo? 
Será que são mesmo apenas coincidências?

COINCIDÊNCIA
Significado de Coincidência
substantivo feminino
Ação ou efeito de coincidir: nos encontramos por uma feliz 
coincidência.
Realização simultânea de dois ou mais acontecimentos, 
simultaneidade: a chuva estava prevista, mas o vento apareceu 
simultaneamente por coincidência.
Algo disposto de maneira igualitária ou idêntica: possuem o 
mesmo comportamento, a mesma forma de pensar, são amigos 
por coincidência.
Realização de alguns eventos que acontecem à sorte ou em 
simultâneo, mas que aparentam ter algo em comum: coincidência 
de antigos eventos históricos e atuais comportamentos políticos.
Afluência de algo para um fim comum: coincidência de 
perspectivas humanitárias; coincidência de opiniões agilizam o 
processo criativo.
Geometria. Estado de duas figuras geométricas que se sobrepõem.
[Figurado] Concurso de circunstâncias: uma feliz coincidência.

Uma, duas, três vezes, cinco vezes, vá lá..., mas tantas assim? 
Tantas? E sempre o 12 e o 21... Será que as coisas que só acontecem 
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ao Botafogo são mesmo só coincidências? Porque estas coisas 
acontecem conosco desde o início, será que de certa forma não 
houve planejamento?

Coincidências não existem, são truques que Deus faz 
para não ter que explicar muito

Quantas vezes uma série de fatos ou situações acontecem em 
uma surpreendente sequência ou, até mesmo, simultaneamente, de 
forma a contribuir com que algo se concretize?

Por outro lado, quantas vezes outras tantas situações tendem a 
surgir em nossas vidas para fazer exatamente o oposto, dificultar que 
algo seja realizado?

Quer seja para o bem ou mal, não é raro que em certos momentos 
passe pelas nossas cabeças, que algumas vezes, o “universo” conspira 
para que isso ou aquilo ocorra.

Há uma palavra que pode sintetizar tudo isso, segundo a maioria 
de nossos dicionários, coincidência.

Se pensarmos com um pouco mais de atenção, não será difícil 
chegarmos à conclusão que não existe muito cabimento em se 



Religare 65

atribuir a ela, a coincidência, a responsabilidade por estes fatos ou 
situações.

Seja de qual natureza for, a verdade é que sempre há uma 
explicação para tudo que acontece em nossas vidas, quer seja 
individualmente, em nossos meios pessoais ou profissionais, ou 
junto aos grupos dos quais fazemos parte.

O fato de “nada acontecer por acaso” é muito mais que uma 
simples frase com viés conformista, e sim, às vezes, uma dura 
realidade com a qual temos que viver, por mais que, até mesmo, 
não consigamos entender os motivos que as proporcionaram.

Acreditar em coincidências, no entanto, é algo sobre o qual 
todos temos direito. Mesmo porque também é verdade que existem 
pessoas que creem em coisas tão mais inacreditáveis, que apenas a 
fé, algo muito pessoal, pode explicar. E quando a fé entra em campo, 
melhor não duvidar de nada, não é mesmo?

Por outro lado, o fato de acreditar ou não em certas coisas, 
costuma não ter grande relevância, tão pouco poder de mudar a 
veracidade dos fatos, e sequer servem de embasamento muitas 
questões que nos cercam. Algumas décadas atrás, o imortal Albert 
Einstein chegou a desenvolver estudos que permitissem identificar 
evidências objetivas que explicassem cientificamente a coincidência.

Para tal, adotou como premissa básica a existência de pontos e/
ou questões comum a cerca de um grupo de atividades que fazia parte 
do seu dia a dia. A partir daí passou a desdobrar cada uma delas, em 
subgrupos menores formados por elementos que, eventualmente, 
pudessem ter outros temas em comum entre eles, algumas vezes de 
forma unilateral.
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A intenção inicial de definir os limites do estudo acabou não 
se tornando possível principalmente por conta do alto nível de 
complexidade em se estabelecer, minimamente, uma regra que 
subsidiasse sua existência, que permitisse a estruturação de um 
algoritmo.

Ainda assim Einstein não seu deu por vencido, e após anos de 
estudo passou a acreditar e explicitar junto aos seus, que “coincidência 
era a maneira que Deus tinha encontrado para permanecer no 
anonimato”.

Difícil acreditar que um cientista como Einstein tenha atribuído 
ao Divino a presença da coincidência em nossas vidas. Mas diante os 
resultados apresentados por suas pesquisas, o que realmente o teria 
levado a isso? Teria sido o caminho mais cômodo?

Cá entre nós, isto pouco importa, mesmo porque não contribui 
em nada para que acreditemos na existência da coincidência em 
nossas vidas. Ainda mais por uma questão simples de explicar: “o 
fato de não termos explicação sobre algo, não impede nem ajuda 
que este algo aconteça.”

Tudo que acontece em nossa vida, ocorre por conta de algum 
motivo e devido a algum esforço, ciente ou não.

Todo resultado obtido se origina de uma intenção, explicita ou 
não, de alcançá-lo.

Nem sempre os resultados obtidos possuem uma estreita relação 
com os objetivos esperados em uma atividade, processo ou projeto 
do qual fazemos parte.

Diante disso, sem querer desmentir Einstein, atribuir a Deus, algo 
que seja factível de acontecer, talvez não tivesse sido necessário.
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Tão pouco o universo tem tempo para conspirar ou não algo a 
nosso favor ou contra.

As coisas, todas elas, acontecem como resultado de esforços em 
prol delas, assim como o contrário também é fato. E sempre há um 
aprendizado embutido neste pacote.

Assim como é verdade que sempre temos ciência sobre 
porque cada coisa acontece, por mais que preferimos manter este 
entendimento, na maioria das vezes, restrito à nossa mente. Talvez 
mero mecanismo de autodefesa.

Sendo assim, que deixemos as coincidências para outro mundo, 
o das fábulas poderia ser um bom destino.

José Renato Sátiro Santiago

Cada um de nós já experimentou durante a vida algo que foi 
surpreendentemente inexplicável, algo que só o acaso poderia 
explicar, mas que aconteceu de tal forma que nem isso teria 
sustentação. No livro Teoria da Probabilidade eu contei vários casos 
em que a tal da coincidência mostrou ser algo bem recorrente, trago 
neste capítulo apenas um:

O caso de Anthony Hopkins e o livro
Quando Anthony Hopkins estava se preparando para rodar 

o filme “A garota de Petrovka”, queria encontrar a versão original 
do livro, escrito por George Feifer, para poder estudar antes das 
filmagens começarem. Porém, por mais que ele procurasse, ele 
não conseguia encontrar uma cópia até um dia, quando ele estava 
sentado no metrô e encontrou uma cópia no vagão em que viajava. 
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Mas isso não é tudo, porque quando Hopkins conheceu o autor, mais 
tarde, Feifer disse a ele que também não tinha uma cópia do livro. 
Por quê? Porque ele havia emprestado a um amigo, que perdeu 
acidentalmente no metrô.

Essas coisas acontecem por acaso? Será que a gente não recebe 
uma “mãozinha” em certos momentos de nossas vidas?

SINCRONICIDADE, A CURIOSA CIÊNCIA 
DAS COINCIDÊNCIAS

“O mundo é um ovo” ou “Que mundo pequeno!” são expressões 
que certamente você já usou ou ouviu em algum momento. Essas 
expressões são usadas quando uma situação de coincidência 
acontece. Um encontro de surpresa com alguém que você conhece 
em uma cidade diferente da sua pode ser um exemplo de coincidência. 
Mas o que aconteceria se soubéssemos que, na verdade, isso tem a 
ver com uma ciência chamada “sincronicidade”?

Mesma que pareça incrível, importantes pesquisadores 
estudaram e tentaram identificar as relações que podem existir entre 
dois fenômenos taxados como muito improváveis ou que parecem 
não ter conexão alguma. E não foram nomes muito desconhecidos 
os que tentaram dar alguma explicação para estes acontecimentos. 
Podemos falar de gente de renome, como Carl Jung, por exemplo, 
que inventou o termo “sincronicidade”.

“Uma vez é acidente, duas é coincidência,  
três é ação do inimigo”.

Ian Fleming
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O que é a sincronicidade?
Às vezes pensamos que o universo está nos enviando sinais 

quando acontecem coincidências que são muito surpreendentes. No 
entanto, para Jung, era simplesmente a sincronicidade, que poderia 
ser definida como a simultaneidade de diferentes eventos vinculados 
por um sentido que não é o da coincidência.

Ou seja, podemos resumir esta singular ciência em uma 
coincidência temporal de uma série de eventos (dois ou mais), que 
apesar de estarem relacionados entre si, não são influenciados um 
pelo outro. No entanto, existe uma relação de conteúdo.

sincronicidade
Para tentar tornar isso mais fácil, imagine que você tem um 

bom amigo. Um dia, conversando com o seu pai, você fala para ele 
sobre essa amizade e comenta seu nome com ele, quem são seus 
familiares, etc. Assim, do nada, seu pai percebe que seu amigo tem 
uma relação familiar distante com a sua, porque o avô de seu amigo 
e a sua avó eram primos de segundo grau.

Observemos no exemplo que o fato de você e do seu amigo 
serem parentes distantes não tem nada a ver com a sua amizade 
e nem com como ela aconteceu. No entanto, há uma relação de 
conteúdo, mas não de coincidência.

Mais detalhes curiosos sobre a sincronicidade
Muitos autores estudaram ou falaram, inclusive sem saber, 

sobre essa peculiar ciência. Para Friedrich Schiller, por exemplo, o 
acaso surge de fontes profundas, por isso a coincidência não existe. 
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No entanto, o surrealista André Bretón considerava a existência do 
acaso objetivo, quando seus desejos convergem com o que o mundo 
oferece.

Porém, de acordo com Jung, quando falamos de sincronicidade, 
nos referimos à união de acontecimentos internos e externos. Sendo 
assim, o indivíduo que vive determinados acontecimentos encontra 
sentido na unificação de ambos.

Apesar de acudirmos à metafísica para justificar estes 
acontecimentos, como pode ser o acaso ou a sorte, inclusive a 
magia, na realidade aconteceriam em forma de atração inconsciente. 
Uma atração inconsciente que faz com que as coisas aconteçam, 
pelo menos de acordo com o que Jung considera. Isso nos leva ao 
reconhecimento de padrões.

É por isso que esta teoria do autor, que nasce da psicanálise, 
choca-se com movimentos racionalistas e materialistas. Entretanto, 
o famoso psicólogo estabelecia épocas mais ou menos propícias para 
o aparecimento das sincronicidades...

O reconhecimento de padrões
Cabe destacar que Jung estabelecia a sincronicidade ou ocorrência 

como uma busca de padrões reconhecíveis. Por essa razão, segundo 
o psicanalista, fases após a morte de pessoas queridas ou mudanças 
no trabalho provocam uma maior energia para a coincidência. Tudo 
isso se deve às mudanças provocadas em nós após essas situações, 
que nos levam a buscar padrões reconhecíveis que deem sentido a 
nossa busca. Assim, este impulso de reconhecimento que parece que 
todos nós temos, é a base da sincronicidade.
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Felicidade
De acordo com alguns estudos, em momentos de elevada 

quantidade de dopamina no cérebro, caso de situações estressantes 
ou de grande profundidade emocional, nós tendemos ao pensamento 
mágico. Porém, essa magia, que seria a coincidência, é na realidade a 
sincronicidade. No entanto, não se deve desprezar a necessidade de 
busca por padrões. Isso é algo natural que temos na mente humana 
desde o tempo das cavernas. E mais, este tipo de pensamento está 
ligado à anedonia, cuja inexistência poderia provocar a incapacidade 
de sentir prazer. Ou seja, essa é, na realidade, uma habilidade que 
nos ajudou a sobreviver durante milhares de anos.

“Não acredito na coincidência nem na necessidade. 

Minha vontade é o destino”.

John Milton

Então não pense na loucura da coincidência e do acidente. Somos 
propensos a procurar padrões e, em muitas ocasiões, nosso cérebro 
lida com essa informação de forma inconsciente. Entretanto, é um 
mecanismo valioso que nos ajuda a tomar decisões. 

Talvez a magia da coincidência não exista, mas pode ser bonito 
e útil pensar que sim!

(amenteemaravilhosa.com.br)
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NÃO EXISTE ACASO. 
TUDO ESTÁ SOB O CONTROLE DE DEUS.

Cresci cantando aquela deliciosa canção que diz que “o acaso vai 
me proteger enquanto eu andar distraído”.

Parece lógico, não? Enquanto você não se preocupa com o que 
acontece ao seu redor, os fatores independentes trabalham para que 
tudo caminhe.

Mas, pensemos então com um pouco mais de racionalidade. 
Como pode uma sucessão de acidentes resultar no momento 
oportuno de algo? Sim, você leu certo, eu disse (ou melhor, escrevi) 
acidentes, porque bem, segundo o dicionário é isso que os acasos 
são. “Sucessão de fatos resultantes de causas independentes da 
vontade; sorte, destino, acidente, eventualidade”.

Sendo então os acasos meras coincidências diárias, é possível a 
eles alterar o rumo de nossas vidas?

Talvez o que vá ser dito agora pareça absurdo a você, mas não. 



Religare 73

Sem sombra de dúvida, não. Pois pense: se uma dessas coincidências 
errar o percurso, todo o restante estará comprometido.

 Não precisamos ficar paparicando e mimando a dor, podemos 
partir para sentimentos novos!

Queixar-se das mazelas da vida não vai mudar nenhuma situação. 
é preciso parar de reclamar e começar a agir!

 O que não mata, de fato, fortalece. E não, nada é por acaso!

Ou seja, se foi marcado para que às 15:41 do dia 3 de setembro 
de 2017 Rafael derrube seu sorvete no vestido de Ana e assim, 
após um pedido de desculpas, eles se aproximem e conheçam, os 
fatores devem seguir exatamente essa ordem, sem errar em nem 
um segundo. Pois, se Ana chegar ao parque às 15:42, Rafael terá 
derrubado seu sorvete em uma criança que caminhava pela calçada, 
e bem, ele não há de se apaixonar pela criança.

O que estou tentando lhe mostrar é que não há coincidências, e 
muito menos eventualidades; o que há é um universo conspirando 
para que tudo aconteça em sua vida da melhor maneira, para que 
mais adiante as coisas façam sentido.

Assim sendo, não há também coisas melhores ou piores. Não 
há momentos bons ou ruins. Não há situações desnecessárias e 
favoráveis. Tudo faz parte de um ciclo de crescimento interior que 
resultará na sua evolução pessoal.

Por vezes nos vemos inseridos em uma situação aparentemente 
ruim, como por exemplo, derrubar café na roupa antes de sair para 
trabalhar. “Oh céus, terei de trocar a camisa” é o que você pensa, e 
acelerado, com medo do possível atraso, acaba por dizer coisas ruins 
sobre a situação. Mais tarde, já trocado, sai para trabalhar e descobre 
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que infelizmente o ônibus que o levaria ao trabalho colidiu com uma 
van, e por isso terá de aguardar pelo próximo. Então, você pensa: 
“Nossa! Graças a Deus perdi esse ônibus!”. Sim, graças a Deus, e ao 
café que outrora foi derrubado em sua roupa. Percebe como tudo 
contribui para o resultado final?

Ou quando uma dificuldade financeira assombra sua família, e 
você se entristece pensando que nos últimos anos apenas coisas 
ruins aconteceram em sua vida. Mas, em meio ao turbilhão de 
dívidas percebe que o amontoado de contas lhe ensinou a conviver 
com menos dinheiro e mais amor, e isso serviu para fortalecer seu 
casamento e lembrar sobre como é gratificante ter ao seu lado uma 
pessoa amiga que lhe ama. Tudo o que acontece ao seu redor tem 
um motivo específico para acontecer, e da mesma forma, tudo aquilo 
que não acontece têm um porquê para não ter se concretizado.

Por vezes esperamos tanto por algo, ficamos ansiosos, sem 
fome e sem sono pensando sobre o quanto queremos a promoção 
do emprego, a volta do namoro que foi encerrado, ou um filho do 
sexo masculino, que não percebemos que o que mais desejamos no 
momento é apenas isso: desejo.

Não estamos à procura de algo que nos acrescente e fortaleça, 
apenas queremos satisfação do ego, e isso não é bom. O que 
queremos e o que precisamos geralmente não são a mesma coisa, e 
entre um ou outro, opte por sua necessidade, pois é ela quem mais 
adiante poderá definir um novo estágio.

Precisamos de um emprego que nos incentive a crescer, mas 
queremos apenas um que nos pague melhor e emende feriados. 
Precisamos de um parceiro que nos ame na totalidade do ser, mas 
queremos apenas alguém que nos faça companhia aos finais de 
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semana. Precisamos nos sentir bem em nossa graduação para ser 
bons profissionais, mas queremos apenas um diploma para participar 
de concursos públicos. E Deus tem tão mais a nos dar; basta crermos 
e permitirmos que ele faça com que tudo aconteça da maneira como 
planejou. Por isso, pare de tentar de todas as formas fazer o vento da 
vida soprar em sua direção favorita. Deixe de criar expectativas sobre 
o tal acaso, pois ele não existe. Agradeça pelo que está vivendo ao 
invés de constantemente reclamar da sorte. Você está no carrossel 
de Deus, mais conhecido como universo, e a música está tocando de 
acordo à maneira como você deve dançar.

Não se preocupe com as situações que parecem lhe fugir do 
controle; quando as rédeas não estiverem na sua mão estarão nas 
mãos daquele que tudo criou, e se há alguém que entende da obra, 
esse alguém é o criador de tal.

Apenas viva seus momentos, sabendo que ao seu redor tudo 
está conspirando a seu favor, e quando parecer que não, preste um 
pouco mais de atenção em seu interior; as respostas que procura 
estão dentro de você.

(Raquel Gonçalves – osegredo.com.br)

Diante de tudo isso, voltando nos eventos presenciados na Noite 
do Dia 21, será que tudo aquilo foi mesmo uma grande coincidência? 
Será que não houve verdadeiramente um planejamento? Porque se 
olharmos de fora, veremos que não foi um fato isolado... Desde a 
sua fundação as coisas que só acontecem com o Botafogo tiveram os 
números 12 e 21 como registro de nascimento, e não pararam mais! 
Daí que eu aposto todas as minhas fichas na Teoria da Predestinação 
Celestial. Você já conhece, não é? Se não conhece, vai conhecer 
agora. Se conhece, vai ler de novo!
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TEORIA DA PREDESTINAÇÃO CELESTIAL

Eu era apenas um pacato torcedor do Botafogo, mais um entre os 
mais de 3 milhões de “sofredores”. Vivia uma vida simples, trabalhava 
numa agência de publicidade no centro do Rio, há noite ia pra casa, 
cuidava da minha filha e nos fins de semana que tinha jogo do Fogão 
no Rio ia ao Nilton Santos com a galera da Torcida Desorganizada 
do Botafogo. 

Gostava (e gosto) de Pink Floyd, Prefab Sprout, America, Bread, 
Eric Clapton... E era forense do site Canal Botafogo, e foi lá que 
conheci (virtualmente) o saudoso jornalista Roberto Porto. Conforme 
já contei várias vezes, foi num bate papo com ele que acabei decidido 
a escrever um livro sobre as coisas que só acontecem ao Glorioso de 
General Severiano. O título da obra seria uma homenagem a outro 
grande jornalista, Armando Nogueira, que havia dito muitos anos 
antes que o Botafogo não era um clube, mas uma Predestinação 
Celestial. Comecei a minha pesquisa em 2012 e em 2013 parti para 
o meu paraíso – Itabirito, onde tudo é mais bonito! – para começar 
a arquitetar a minha obra. E foi no domingo, 18 de novembro de 
2013 que apareceu na minha frente aquela Fiat Mile Fire (12 letras e  
Fire = Fogo) com a placa HAV 2112!

Como já contei trocentas vezes, a leitura que fiz sobre este 
acontecimento foi que a vida estava me dando um “recado”:

- Vai, Stemp... Vão te chamar de louco, vão dizer que você  
é maluco, mas é isso o que você tem que fazer!
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Será que foi mesmo só uma coincidência? Será que não houve 
um propósito? Qual a probabilidade daquilo acontecer, será que 
algum matemático aí me ajuda?  Num fim de semana que eu passei 
preparando um livro baseado nas coincidências envolvendo os 
números 12 e 21, me aparece uma Fiat com essa placa... Pelo amor 
de Deus, não tem como aquilo acontecer assim do nada, porque ela 
estava justamente à nossa frente, quando nós entramos na avenida 
Queiroz Júnior, estávamos exatamente atrás dela!

Importante ressaltar que quando viajei para Itabirito com todo 
o material impresso na mochila e uma ideia genial na cabeça, não 
fazia a mínima ideia de como iria terminar o livro! Eu tinha toda a 
pesquisa relacionando o Botafogo à civilização maia, as coincidências 
envolvendo os números 12 e 21 em nossa história, aquela coisa 
do Titanic, que havia afundado em 1912 com a bandeira da White 
Star – Estrela Branca – ou seja, eu tinha todo um material para 
trabalhar, mas o final do livro, como eu ia terminar eu não sabia, 
eu simplesmente não imaginava como iria “amarrar” a coisa toda!  
Foi quando a minha então companheira Solange Batista sugeriu ao 
ouvir tudo o que eu estava planejando:

- Então essa é uma história de ida e volta, de retorno a Deus?

Eu fiquei perplexo com aquilo que ela sugeriu, porque não tinha 
nada a ver com o que eu imaginava, como assim Deus? O que tinha 
Deus a ver com isso? E ela então explicou:

- É porque você está falando dessa coisa de ida e volta, a palavra 
religião vem do latim Religare, que significa religar o homem 
com o que é sagrado!

Na mesma hora eu disse que não, que não era nada disso!  
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Mas então eu lembrei da parábola do Jumentinho, que eu havia 
escrito pra justificar a tal Predestinação Celestial do Botafogo... 

Era isso, o sentido de tudo o que acontece ao Botafogo era 
esse! A tal mensagem que o Botafogo transmitia, que eu não fazia a 
mínima ideia do que seria era essa, que o homem precisa se religar 
a Deus! Então será que o nosso encontro – meu e da Sol – foi um 
simples acaso? Porque foi ela com o seu conhecimento somado ao 
meu que acabou matando essa charada! E nossa, Stene + Solange 
= 12 letras! Será que isso é só coincidência também? Só pode! Mas 
vida que segue! Vamos em frente!

Durante estes anos todos eu fui “percebendo” estes sinais que 
chegavam pra mim, principalmente através de placas de automóveis. 
E eles não paravam de chegar, volta e meia o escudo do Botafogo era 
como um facho de luz que a minha teoria me conduz!

Certa manhã, a Sol me liga e me diz:

- Stene, você não vai acreditar, eu vi uma Pick-up aqui em 
Itabirito com o adesivo do Botafogo na traseira e você não 
imagina... Eu somei os números da placa e deu 21!

Sinceramente, eu duvidei. Era coincidência demais pra ser 
coincidência, de novo??? Se aquilo tivesse acontecido aqui no Rio, 
tudo bem, o que mais tem por aqui são automóveis com escudo 
do Botafogo adesivados na lataria, mas em Minas... E em Itabirito?  
O tempo passou e num daqueles fins de semana nós nos deparamos 
com a tal pick-up e eu a fotografei!
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Muita coincidência, até porque foi justamente na mesma rua, 
praticamente no mesmo ponto em que apareceu aquela Fiat com 
placa 2112! E vamos em frente, é só coincidência mesmo! Mas aí, de 
repente, muito tempo depois eu recebo uma foto pelo WhatsApp, 
meu neto havia fotografado um Gol no estacionamento do Carrefour, 
todo adesivado de Botafogo:

Minha primeira reação foi olhar a placa e veja só... Somados os 
números, dá 21! Ahhh, dá um tempo, não é possível!!! De novo?!? 



Religare80

Eu poderia falar muitas outras circunstâncias que vieram a acontecer, 
mas vou mostrar só mais uma, só mais uma, combinado? 

Eu havia escrito dois livros simultaneamente em 2018: Cronologia 
21 e Os 12 Barqueiros e iria fazer o lançamento no restaurante do 
meu amigo Oriel, o La Moriquita, que sempre foi o ponto de encontro 
da Torcida Desorganizada do Botafogo, da galera do Canal Botafogo. 
Então era a manhã de sábado quando estávamos prontos pra ir para 
o evento eu, a Sol e minha filha Luana. Chamei o Uber e quando este 
chegou, fui olhar a previsão de chegada, só pra ter uma noção se 
chegaríamos muito cedo ou atrasados, e o que eu vi foi isso:

É claro que eu mostrei a todos que foram prestigiar meu livro, 
e a galera achou impressionante demais pra ser verdade, alguns 
sugeriram até que eu havia editado no Photoshop, só que eu 
tinha mostrado na hora, ainda no carro, Sol e Luana são minhas 
testemunhas, isso aconteceu de verdade!
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A única coisa que eu posso acrescentar é que tudo isso foi 
sendo construído ao longo dos anos, toda a teoria da Predestinação 
foi sendo moldada aos poucos. Começou como uma brincadeira, 
num bate papo bem despretensioso com o Roberto Porto, passou 
pela placa da Fiat Mile Fire HAV 2112, seguiu em frente com outros 
“sinais” e a única certeza que eu tinha é que o Botafogo era – de 
verdade – uma Predestinação Celestial. 

O Pentagrama
Se é verdade que nada é por acaso, que estes “sinais” foram 

chegando até mim pra me dar a certeza de que há algo extraordinário 
com o Botafogo, então havia mais pra ser descoberto, eu sempre 
tive essa certeza (na verdade ainda tenho...), e o escudo do Glorioso 
também tinha seus mistérios pra serem revelados!

- Stemp... O escudo do Botafogo tem mistérios? Cara, você é 
muito doido!

Pois é, foi isso o que a placa quis me dizer, que muita gente ia 
falar que eu sou doido! Sem problemas, eu fui “preparado” pra isso. 

- Mas Stemp, o escudo do Botafogo é uma estrela “sozinha”, não 
tem mais nada ali... 

É verdade, não tem letras, não tem outros símbolos, não tem nem 
uma referência ao futebol, como o escudo do Santos, por exemplo, 
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que tem uma bola de futebol. O escudo do Botafogo é só aquilo, mas 
perceba que coisa mais interessante, ainda assim foi eleito o mais 
bonito do mundo! Alguém explica isso? Como pode um escudo tão 
“simples”, ser tão lindamente eloquente?

- Stemp, nem cor ele tem!

Bem, o preto é uma cor, o branco também...

- Mas Stemp, você conhece o escudo do Grêmio, o do Inter, o do 
Bahia... Tudo colorido, Stemp!

Sim, o escudo do Botafogo só tem duas cores, mas ele é de 
uma singularidade absurda! Talvez isso explique a atração que as 
pessoas sentem por ele! E o mistério que eu tanto procurava, acabei 
encontrando em sua estrela!

- Stemp... É somente um pentagrama... Não tem mistério nisso!

Bem, aí é que está o X da questão. Não se trata de “apenas” 
um pentagrama... Até seria, se nossas origens não estivessem na 
civilização Maia. Porque, conforme já expliquei várias e várias vezes, 
essa estrela é o planeta Vênus, que é a brilhante estrela da manhã, 
a Estrela D´Alva! E eu já relacionei esta estrela com a figura de Jesus, 
por intermédio de um texto em apocalipse:

“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho 
concernente às igrejas. Eu sou a Raiz e o Descendente de Davi, e a 

resplandecente Estrela da Manhã.”

Apocalipse 22:16

Então, teoricamente, essa estrela em nosso escudo, de certa 
forma, representa a figura de Jesus, concorda com isso? Você conhece 
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a pintura de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, em que a figura 
humana é representada por um pentagrama:

Daí que, de certa forma, a imagem do pentagrama em nosso 
escudo pode ser comparada com a figura de um homem de braços 
abertos, concorda comigo? Será que é muito imaginar a figura de 
Jesus de braços abertos nesta configuração do pentagrama?

Você consegue olhar para esta imagem e 
ver no escudo do Botafogo a figura de 
alguém com os braços abertos? Fica fácil, 
não fica? E esse alguém é quem? Quem 
está no alto do corcovado de braços 
abertos para a Guanabara? Jesus Cristo! 
Quem é a estrela brilhante – ou 
resplandecente – da manhã? Jesus Cristo! 
O que é a estrela no escudo do Botafogo? 
O planeta Vênus. O que é o planeta Vênus? 
A Estrela D´Alva. O que é a Estrela D´Alva? 
A estrela brilhante da manhã!
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É por isso que eu afirmo categoricamente que não pode ser 
coincidência! Tudo dá liga, tudo tem relação! As coisas aconteceram 
na hora certa para que a minha compreensão sobre toda essa teoria 
ganhesse credibilidade. Por exemplo, eu só fui descobrir que as letras 
contidas na placa daquela Fiat com os números 2112 não eram as 
que eu imaginava no ano de 2020. Passaram-se 8 anos até que eu 
resolvesse analisá-las com mais cuidado e acabei descobrindo que 
as tais letras não eram HLY... Meu neto Douglas é que conseguiu 
descobrir que, na verdade, eram HAV! E foi comentando sobre isso 
com minha amiga Wanessa Alves que pude ter a certeza absoluta de 
que não foi acaso que aquele automóvel apareceu pra mim, porque 
ela decifrou as letras como um acróstico horizontal:

HAV = HAVEN (porto seguro, refúgio, abrigo)

2112 = Número angelical que, nesta sequência, denotam uma 
caminho de volta.

A razão de tudo, a conclusão final é que a “mensagem” que 
o Botafogo transmite, justamente por ser uma “Predestinação 
Celestial” é essa:

DEUS É O NOSSO PORTO SEGURO 
E ELE ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS À NOSSA ESPERA!

Esse é o nosso “religare”, esse é o nosso elo de ligação! Nada 
é por acaso e as pessoas que a mim chegaram durante todo esse 
tempo, serviram pra me ajudar a decifrar este enigma alvinegro.  
E se Stene + Solange = 12 letras, Stene + Wanessa = 12 letras também!

E se resta ainda alguma dúvida no tocante a questão do futebol 
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ser um “vetor”, ou uma desculpa para nos encontrarmos com Deus, 

vale lembrar que a bola de futebol “clássica” tem 12 gomos... E que 

no seu centro, a figura de um pentágono é bem destacada:

E que o pentágono é o centro de um pentagrama!

Será que é demais imaginar que as coisas que só acontecem ao 

Botafogo tenham alguma ligação com o que Deus quer nos dizer?
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E se os anjos atuam o tempo todo em nossas vidas, nos 
direcionando para um futuro em que Deus nos aguarda de braços 
abertos? Eu imagino que em diversas situações, os anjos botam a 
bola debaixo do braço e jogam a nosso favor! Eu realmente penso 
assim. Será que eu sou maluco por pensar desta forma? Mas e se eu 
estiver certo? 

A minha Teoria da Predestinação Celestial afirma que Ele está 
sim nos monitorando e que seus anjos trabalham o tempo todo pra 
mandar este recado, em forma de “sinais”, em forma de números, 
por meio de coincidências que por muitas vezes somos capazes de 
duvidar que elas realmente aconteceram!
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RELIGARE

Todos os esportes têm seus momentos de emoção. Por mais 
simples que seja, como o futebol de botão por exemplo, o esporte 
sempre mexe com o nosso emocional! Na hora da cobrança de 
pênaltis, quantos se ajoelham e fazem uma prece? Nos dias que 
antecedem uma decisão de campeonato, quantas promessas são 
feitas, na explosão de emoções após um gol, na comemoração após 
uma vitória ou na tristeza pela derrota, o futebol é mais que qualquer 
outro esporte praticado, e isso é inexplicável, porque raciocine, no 
basquete os pontos são marcados quase que de minuto em minuto, 
mas muitos jogos de futebol terminam com um frustrante 0x0! Então 
por que o futebol tem mais público? Que fascínio ele exerce sobre as 
pessoas, quem explica?

Eu tenho uma teoria bem interessante que pode explicar este 
fenômeno: O futebol pode estar em nosso DNA! Você duvida?

Conforme expliquei em outros livros, o futebol tem seus 
registros mais antigos na China. Na América Latina, os Maias também 
praticavam este esporte. Ambas as civilizações foram “teoricamente” 
visitadas por seres de outro planeta e construíram pirâmides em que 
foram encontrado mercúrio em seus subsolos e, isso é o mais notável, 
estas duas civilizações adoravam duas criaturas muito semelhantes, 
o Dragão de Fogo e a Serpente Emplumada!

Como duas civilizações separadas por oceanos puderem 
ter tantas semelhanças e ainda por cima praticarem o futebol? 
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Segundo os sumérios, os Anunnakis são responsáveis por introduzir 
na humanidade vários aspectos que nos proporcionaram o 
desenvolvimento, desde a escrita até a científica. Então pense, se nós 
“teoricamente” fomos auxiliados no desenvolvimento, por que não 
no entretenimento? Será que o futebol foi trazido até nós por seres 
de outros planetas? Sócrates, o filósofo, que viveu mais de 300 antes 
da era cristã já mencionava a bola com 12 gomos! Então eu tomo 
a liberdade para teorizar que, tal qual as pirâmides, o jogo de bola 
é sim um legado que foi deixado para nossos antepassados, vindo 
de geração em geração até os nossos dias! E se eu estiver certo, o 
futebol é o vetor ideal para abrigar uma comunicação entre Deus e 
nós, não exatamente por sua natureza, mas por sua abrangência!

- Stemp, você está insinuando que Deus criou o futebol?

Não, prezado leitor, você não entendeu. Veja sob outro ângulo, 
quando os espanhóis e portugueses desembarcaram deste lado do 
planeta, vindos do outro continente, encontraram uma civilização 
muito primitiva e introduziram por aqui desde espelhos até o cultivo 
de plantas que aqui não existiam, certo? E o cristianismo não veio 
junto? Então! Talvez Deus não tivesse necessariamente a intenção 
de ver o homem jogar bola, mas certamente ele pode ter, digamos 
assim, pegado uma carona! No livro Os 12 Passos de Carlito eu 
até sugeri que este esporte foi criado propositalmente por Carlito 
Rocha! É claro, foi puro folclore, neste caso EU é que peguei carona 
pra contar uma bonita estória. Mas falando sério, sério mesmo,  
o futebol se espalhou como rastilho de pólvora pelo mundo! Os Maias 
decidiam entre a vida e a morte por meio do jogo mesoamericano! 
Não era um simples jogo de bola, era uma questão de vida ou morte!
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Como já mencionei, Balaão falou com uma mula, você consegue 
imaginar isso nos dias de hoje? Não ia funcionar, porque ele ia 
filmar com seu smartphone e publicar nas redes sociais, alguém 
duvidaria? Ninguém!!! E onde ficaria a nossa fé sem a dúvida? Não, 
definitivamente uma mula ou uma sarça ardente falando nos dias de 
hoje não daria certo. Deus precisa que você creia no impossível, no 
improvável, no que não é palpável! Ele precisa se comunicar, mas não 
pode falar diretamente conosco, senão a nossa fé não teria o mínimo 
valor! A fé é o nosso maior tesouro, é ela que nos credenciará a 
desfrutar de tudo o que Deus nos prometeu! Você tem fé? Você crê? 
Se você crê porque VIU, então a sua fé não tem valor algum!

Este é o desafio, falar com uma humanidade plenamente 
desenvolvida sem poder “dar as caras”. Manter a chama divina 
acesa em nossos corações, restabelecer a comunicação, deixar claro 
que Ele é o nosso porto seguro e que está a nossa espera de braços 
abertos!

- Mas Stemp, as igrejas já fazem isso...

Eu sei. Mas elas têm a Bíblia, elas têm os padres, os sacerdotes, 
os anciãos, os rabinos, os pastores... E o restante da população?

- Tem o futebol... Não, né Stemp?!? Caramba, me poupa!!!

Não, não tem o futebol. Tem a mensagem que ele transmite.

- Stemp, você é maluco. Lamento dizer isso, mas você é. Maluco 
de pedra!

Pois é. Foi por isso que aquela Fiat Mille Fire com a placa HAV 
2112 apareceu na minha frente. Pra me preparar pra este tipo de 
comentário depreciativo.
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- Mas Stemp, só você acredita nisso...

Moisés também, só ele acreditava no que ele dizia.

- Claro, ninguém viu a sarça ardente falando!!!

E foi por isso que a fé de cada israelita pôde ser provada! Porque 
eles NÃO VIRAM! O mesmo se deu com Tomé, ele precisou ver para 
crer, a fé dele se mostrou menor do que a dos outros discípulos.

- Faz sentido...

Faz sim. Eu sei que essa teoria é um pouco difícil de se crer, mas 
se eu dissesse que um dia, um clube seria campeão depois de 21 
anos sem títulos, num dia 21, com gol aos 12 minutos...

- Com o placar mostrando 21 graus, blá blá blá, Emil Pinheiro 12 
letras, ninguém aguenta mais você falando sobre esse dia, aquilo 
foi fato, todos viram acontecer!

E mesmo assim ainda duvidam.

- Stemp, você tem que dar um desconto... É uma história muito 
difícil de se acreditar.

Mais difícil que a de Jonas?

- Não sei qual é a mais difícil de se crer, a da baleia ou a do 
Botafogo predestinado!

Você já viu o escudo do Santos Futebol Clube?

- Já... É, tem uma baleia. Estranho né...

Então! Viu só!

- Rapaz, o escudo da Portuguesa tem uma cruz!
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O do Vasco também, de Malta!

- O do Sport tem um leão, será que é da tribo de Judá?!?

Calma, não se empolga não!

- Stemp, será que se procurar com calma, a gente encontra outros 
“sinais” nos escudos dos outros clubes?

Não sei, acredito que sim. Cabe a cada torcedor que conhece a 
fundo a história de seu clube procurar pelos sinais. E cada um de nós 
pode achá-los nas mínimas coisas, na natureza, na beleza de um pôr 
do Sol, no sorriso de uma criança, no ronronar gostoso de um gato, 
basicamente é como o Dr. Enéas Carneiro dizia:

- Eu vejo a mão de Deus em tudo o que me cerca!

Religar o homem ao que é sagrado. Refazer o que foi perdido, 
desprezado. Como o ser humano ainda insiste no caminho do mal? 
Isso é impressionante! Por mais que ele evolua, o mal sempre 
permanece pra puxar a humanidade pra baixo. Mas eu acredito 
que este “jogo” está virando, tem muita gente boa chegando, muita 
gente de mente aberta disposta a fazer o bem. É um processo longo, 
ainda vai demorar um pouco. Mas o principal é a comunicação que 
precisa ser restabelecida.

Eu gosto muito de um filme chamado Mediterrâneo. Ele 
conta a estória de um grupo de soldados italianos que durante a 
segunda grande guerra mundial foi parar numa ilha na Grécia com 
importância estratégica zero! E se a coisa já era complicada, piorou 
quando eles perderam o único meio de comunicação que possuíam, 
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o rádio transmissor. Daí que, sem saber o que acontecia no resto do 
mundo, eles foram ficando, ficando, ficando, por longos 5 anos... A 
ilha era paradisíaca e os habitantes que lá moravam acabaram por 
aceitá-los bem. Até que um dia um avião de pequeno porte fez um 
pouso forçado e a realidade veio à tona: Mussolini tinha caído... Os 
americanos e ingleses, antes inimigos, eram agora amigos! Mas a 
parte mais importante foi quando eles tiverem que optar entre ficar 
naquela ilha ou retornar para a Itália. Uns ficaram, mas a maioria 
resolveu ir embora. Eu gosto muito deste filme, ele tem uma 
atmosfera fantástica e a música é cativante!

Voltando para a nossa realidade, nós também perdemos a 
nossa capacidade de nos comunicar e isso é uma pena. Enquanto as 
coisas estão acontecendo por este universo afora, nós estamos aqui, 
estagnados, insistindo em nossos erros. E o que é pior, sem falarmos 
com quem deveríamos. Tem conserto isso? Tem, é claro que tem! 
Mas será que as pessoas querem? Nós estamos tão distantes, tão 
envolvidos com nossas responsabilidades, com nossos problemas 
que esta comunicação acaba não fazendo muita diferença.

Eu me recordo quando na minha infância meus pais me 
ensinaram a orar. Quantas pessoas você conhece que oram antes de 
dormir, agradecendo pelo alimento de cada dia, pelo livramento e 
pedindo pelos parentes e amigos? Muito poucos, não é? Os israelitas 
se dedicavam fervorosamente a este costume, passando inclusive de 
geração em geração toda a sua ascendência!

Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.

Abraão gerou a Isaque; Isaque gerou a Jacó (ou Israel); Jacó 
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gerou a Judá e a seus irmãos (cada irmão representa uma das 12 
tribos de Israel, dentre elas Judá e Levi - e, desta última, Moisés 
é descendente);

Judá gerou de Tamar a Perez e a Zara; Perez gerou a Esrom; 
Esrom gerou a Arão;

Arão gerou a Aminadabe; Aminadabe gerou a Naassom; 
Naassom gerou a Salmom;

Salmom gerou de Raabe a Boaz; Boaz gerou de Rute a Obede; 
Obede gerou a Jessé,

Jessé gerou ao rei David. David gerou a Salomão daquela que 
fora mulher de Urias;

Salomão gerou a Roboão; Roboão gerou a Abias; Abias gerou a 
Asa;

Asa gerou a Josafá; Josafá gerou a Jorão; Jorão gerou a Uzias;

Uzias gerou a Jotão; Jotão gerou a Acaz; Acaz gerou a Ezequias

Ezequias gerou a Manassés; Manassés gerou a Amom; Amom 
gerou a Josias,

e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em 
Babilônia.

Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; Salatiel 
gerou a Zorobabel;
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Zorobabel gerou a Abiúde; Abiúde gerou a Eliaquim; Eliaquim 
gerou a Azor;

Azor gerou a Sadoque; Sadoque gerou a Aquim; Aquim gerou a 
Eliúde;

Eliúde gerou a Eleazar; Eleazar gerou a Matã; Matã gerou a Jacó,

e Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que 
se chama Cristo.

Assim todas as gerações desde Abraão até Davi são catorze 
gerações; também desde David até o exílio em Babilônia, catorze 
gerações; e desde o exílio em Babilônia até o Cristo, catorze gerações

Eu sei o que você está pensando... Se este costume continuasse 
até os dias de hoje, não teria crânio suficiente pra decorar tanta 
gente por tantas gerações! Mas isso foi necessário apenas para 
aqueles dias. Porém, a comunicação propriamente dita foi perdida. 
É uma pena, isso nos trouxe até uma sociedade fria e desconectada 
de Deus. Talvez porque a nossa humildade foi dando lugar a soberba, 
a arrogância, aos prazeres que a vida proporciona. O manual da vida 
não dizia isso, era apenas um “opcional”. Era de livre arbítrio! Você 
certamente já ouviu falar de certas espécies de peixes que vivem 
em cavernas que, durante séculos, foram ficando cegos porque 
simplesmente lá a luz não chega, então eles têm os olhos, mas são 
cegos, os olhos perderam sua função. Nós estamos cegos neste 
ambiente completamente “sem luz”, você alcança isso? Nós ficamos 
absolutamente cegos. E o mais curioso é que na própria organização 
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secular, a figura de uma autoridade se faz necessária! Por exemplo, 
nas cidades é preciso que haja a figura de um prefeito, é ele que 
determina como a sua jurisdição é administrada. O conjunto de 
cidades é administrada pela figura do governador e a união de 
estados forma uma nação que é gerida por um presidente. No 
entanto, espiritualmente nós estamos “desgarrados”, não temos 
uma “autoridade” vigente, e compreenda que quando faço esta 
afirmação é enquanto “humanidade”... Quando você olha o planeta 
lá de cima, lá do alto, percebe que nós formamos uma verdadeira 
Babel totalmente difusa de inverdades, de maldades, de guerras 
e atrocidades. Nós não temos um governo espiritual legítimo, 
o homem se distanciou de Deus de uma forma que o parâmetro 
de cada nação é totalmente diferente, nós pulverizamos a figura 
do Criador! Traçando aquele paralelo que usei para exemplificar a 
situação, é como se naquela família com 10 filhos cada um seguisse 
um caminho diferente, e todos estivessem distantes do pai. É por isso 
que nós vemos as nações se armando até os dentes, uns com medo 
dos outros! As riquezas que cada uma produz serve em grande parte 
para que o investimento seja usado para se proteger, a chamada 
política da dissuasão. Quando o filho unigênito de Deus esteve entre 
nós, ele pregou “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, se isso 
fosse seguido ao pé da risca, nós não precisaríamos gastar trilhões e 
trilhões com armamento... E cada um de nós simplesmente viveria 
num paraíso, mas infelizmente nós não demos ouvidos a ele... pelo 
contrário, ele foi covardemente assassinado. Não concorda que depois 
daquilo não haveria mais clima para nova tentativa de comunicação? 
Um exemplo bem básico, quando pesquisadores vão na África 
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pesquisar a fauna, não adianta tentarem fazer um contato amistoso 
com os leões, não adianta querer ir até eles pra demonstrar que eles 
são respeitados e até amados, com certeza ninguém vai se atrever 
a isso, porque a natureza deles é a da predação, eles não entendem 
outra linguagem a não ser a da lei da selva. Mas pelo contrário, 
hoje há diversos vídeos nas redes sociais mostrando como animais 
desta mesma espécie, tratados desde cedo em lugar controlado 
são capazes de conviver harmoniosamente, a gente inclusive brinca 
dizendo que são “gatos grandes”! É disso que eu estou falando. 
A nossa natureza hoje é a da predação, da lei do cada um por si, 
do eu primeiro! Cada um de nós vive sob a lei do “salve-se quem 
puder”. Por mais que nos esforcemos em sermos melhor, no geral, 
poucas são as situações em que presenciamos o “amai-vos uns aos 
outros”, ainda prevalece neste mundo outra lei, a do “farinha pouca 
meu pirão primeiro”. E infelizmente, é assim desde os assuntos mais 
banais até a política, onde traições e até assassinatos são comuns. 
São comuns, mas isso não é “normal” ou pelo menos não deveria 
ser. Mas a vida que levamos é uma verdadeira selva de pedra, é cada 
um por si, é “eu primeiro”. E pra piorar, dentro de muitas religiões 
ainda há preconceito, e vez ou outra nós assistimos ataques entre 
integrantes de uma ou outra denominação. Amai-vos uns aos outros... 
A intolerância religiosa também cega. De nada adianta confessarmos 
uma fé ao passo que discriminamos a do próximo, porque no fundo 
isso anula a minha. Há muito o que aprendermos, tem muito chão 
pela frente. Mas dentro da minha ingenuidade utópica, o primeiro 
passo é restabelecermos a nossa “comunicação” com nosso Criador, 
é nos religarmos a Ele de uma forma sincera e verdadeira. Só pra você 
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ter uma noção do quanto ainda precisamos mudar, vamos fazer um 
exercício mental, se Nosso Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, agora, 
neste instante, como muitos ainda esperam, o que aconteceria? 
Eu imagino que a primeira coisa que ele nos aconselharia seria parar 
de beber refrigerantes. Ele certamente diria que refrigerantes são 
“veneno”! O que aconteceria? Eu afirmo a você que o âncora do 
Jornal Nacional diria que este Jesus é uma farsa, que suas vestes 
não se coadunam com a de um legítimo filho de Deus e que sua 
fala denota algum tipo de impureza celestial. Com certeza a mídia 
iria massacrá-lo, tudo em nome da verba dos patrocinadores que 
certamente iria cair por terra. Jesus seria condenado novamente, eu 
não tenho a menor dúvida disso. Se Jesus viesse hoje, condenaria 
os governantes por suas atitudes genocidas, pela corrupção e pelo 
desmando, e o que aconteceria? Eu não tenho dúvida, uma bala 
teria seu peito como alvo, de algum sniper no alto de algum prédio. 
Jesus na cova dos leões! Leões, porque nós ainda somos “selvagens” 
demais pra aceitar a pureza de Deus... Mas isso está mudando. Aos 
poucos nós estamos mudando este cenário. O joio ainda tem que 
crescer mais que o trigo, mas vai acontecer. Talvez não em uma 
década, talvez não em duas, mas eu tenho certeza de que nós vamos 
nos religar ao que é sagrado, queira o sistema ou não, este é um 
caminho sem volta!

- Stemp, você ainda assiste desenho animado, não assiste?

Assisto... Por quê?

- Porque quando você fala, parece uma criança. Você tem uma 
ingenuidade absurda. 



Religare98

E isso é errado?

- Não, Stemp, não é errado. É que você fala como se fosse criança.

Mas eu sou uma criança grande, não tenho vergonha disso não. 
Jesus disse “deixai vir a mim as criancinhas, pois a elas pertence 
o Reino dos Céus”! Amigo leitor, encontre Deus! Descubra Deus, 
seja com Ele do jeito que você puder, da maneira que lhe convier!  
Ele está a nossa espera de braços abertos! Pode até ser que eu seja 
um louco, mas é que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do 
que ter aquela velha opinião formada sobre tudo!

Pode ser sim que seja muita doideira essa minha teoria da 
Predestinação Celestial, mas admita, ela é um barato! Deus, o nosso 
Criador, falando conosco por meio de um esporte que no fundo é só 
uma desculpa mesmo pra ele dar Seu recado, usando como vetor o 
Botafogo, o nosso Botafogo!!! Olha que barato, imagina isso, quando 
você veste seu manto sagrado e parte para o Nilton Santos, sem saber 
vai transmitindo uma mensagem subliminar pela rua... As pessoas 
olham pra você e sem imaginar estão vendo uma Estrela Solitária em 
seu peito gritando silenciosamente que “DEUS É O NOSSO PORTO 
SEGURO E ESTÁ A NOSSA ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS!

Pode até não ser verdade, mas que é bonito demais, isso é!

Um colossal abraço do Stemp, da Luana Carolina 
e da Lara a doninha do meu coração!



Religare 99

É possível que não haja coincidências? 
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ENTENDENDO A CAPA

A ideia de que o futebol é só uma desculpa sugere que existe um 
elo de ligação entre nós e o mundo espiritual. Este “elo”, acredito 
eu, são os anjos, que zelam por nós e ajudam em nossa caminhada.  
Na ilustração, um anjo com roupas de goleiro, com o planeta Terra 
debaixo do braço, como se eles fossem os responsáveis por nos 
proteger neste jogo da vida. Sai que é sua, Taffarel! E é assim que vez 
por outra tropeçamos num destes seres angelicais que respondem 
ao chamado com o tradicional “Deixa que eu resolvo, deixa comigo”!

Minha teoria da Predestinação do Botafogo é um barato!
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PARA UM “ANJO” CHAMADO SARA!

As Escrituras Sagradas dizem que “a mão esquerda tem que doar 

sem que a direita saiba”. Isso além de humildade, é também um sinal 

de sinceridade, porque quando a gente faz de coração, não é preciso 

que se torne público, ninguém faz algo pelo próximo de coração em 

troca de publicidade.

Eu acredito que isso se aplica também quando somos favorecidos, 

mas eu vou pedir licença a esta regra para ao menos de forma humilde 

fazer um agradecimento:
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Obrigado, Sara, por ser uma pessoa diferenciada, com 

genuíno amor ao próximo, por fazer o bem sem olhar a 

quem, por ser um “pedacinho” de Deus nessa Terra, uma 

legítima representante da luz divina que ilumina todos nós! 

Que Jeová Deus lhe proporcione cada vez mais felicidade em 

tua jornada!

Eu podia mandar isso só pra você, mas resolvi tornar público, 

aqui neste livro, não com a intenção de elevar o seu ego, mas 

para que todos saibam da maneira mais sincera que eu possa 

transcrever o quanto humana uma simples mulher pode ser!

Eu acredito em anjos. Eu acredito em você!

Um colossal abraço do Stemp e da Wanessa Alves!

Beijo no teu coração!
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