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Um dos Jogos Olímpicos mais emble-
máticos na história foram os de Berlim, 
em 1936.  

A Alemanha, naquela época, já estava 
sob o domínio de Adolf Hitler, embora 
a escolha da cidade tenha ocorrido em 
1931. Os jogos foram abertos com toda a 
pompa no fenomenal Estádio Olímpico 
de Berlim, pelo mesmo Adolf Hitler. Na 
época já havia uma perseguição velada 
aos judeus. O comandante supremo ale-
mão esperava que a supremacia ariana 
se mostrasse ao mundo.

Mas Hitler não contava com um pe-
queno grupo de atletas negros norte-a-
mericanos, tendo à frente Jesse Owens. 
Os negros norte-americanos conquista-
ram a maioria das medalhas do atletis-
mo. O próprio Jesse Owens ganhou nos 
100, 200, revezamento 4x100 e salto em 
distância, no mais emblemático episó-
dio da história dos Jogos Olímpicos.

Esta história serve para nos ensinar 
duas ótimas lições importantes para as 
famílias.

A primeira delas é que nunca deve-
mos cultivar ideias de que podemos ser 
superiores aos outros.

Hoje, por exemplo, de forma velada, 
existem ideias de que homens são supe-
riores às mulheres.

Deus nos criou iguais, homem e mulher 
(Gn 1.26). Dotou-nos com capacidades, 
talentos e aptidões. Muitos não crescem 
não por serem inferiores, mas por falta de 
incentivo, oportunidades. Os filhos não 
devem ser ensinados que são superiores 
às outras crianças. Seja no que tange a su-
perioridade econômica, social, racial, etc.

A segunda lição é passar para todos os 
membros da família que podemos su-
perar os desafios que são postos diante 
de nós. Por mais que a sociedade esteja 
avançada em muitos aspectos, sempre 
há barreiras que precisamos superar.

Jesse Owens, por exemplo, com cer-
teza chegou a Berlim sob a pressão do 
preconceito, mas superou as barreiras 
fora e dentro do estádio e marcou a sua 
história nos Jogos Olímpicos.

Vitória sobre o preconceito

“Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam 
diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo.“

(Tiago 2.1)
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 “Senhor, tira da minha vida qualquer sinal de preconceito em relação 
aos meus semelhantes. Que a minha família seja um lugar livre de 

qualquer preconceito em relação ao próximo”.


