
ORAÇÃO
      DO DIA:

Fraude

“E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor;  
e sabei que o vosso pecado vos há de achar.”

Números 32.23

DIA 21

Após os Jogos Olímpicos, acontecem as 
Paralimpíadas, destinadas a atletas com 
alguma deficiência. O modelo atual dos 
Jogos paralímpicos começou ser pratica-
do em 1988, nos Jogos de Seul.

Existem muitas histórias bonitas nos 
Jogos Paralímpicos. Mas nem tudo são 
flores. Existem histórias de desonesti-
dade. Por exemplo, nas Paralimpíadas 
de Sidney, na Austrália (2000), a seleção 
espanhola de basquete cometeu uma 
grande fraude: montou um time com pe-
lo menos 10 jogadores que forjaram ter 
deficiências intelectuais. Chegaram até a 
ganhar a medalha de ouro. Quando des-
cobertos, tiveram, é claro, que devolver 
as medalhas. Esses atletas fraudadores 
foram punidos até o ano de 2012, mas na 
modalidade, o basquete espanhol conti-
nua banido até hoje.

Uma triste história que serve de reflexão 
e exemplo que a mentira, a trapaça, a frau-
de não compensam. Os atletas espanhóis 
entraram para a história, mas pela por-
ta dos fundos. Ganharam, por um tempo, 
mas quando descobertos foram envergo-
nhados.

Vamos trazer este exemplo para o con-
texto familiar, especialmente em relação à 
competição a que nossos filhos estão ex-
postos. 

Desde pequenas, as crianças são expos-
tas a competições, em especial nas esco-
las. O grande desafio dos pais é ensinar os 
filhos a competirem nas “olímpiadas” da 
vida com honestidade e integridade. 

Ensinar a “jogar limpo”, em todas as cir-
cunstâncias, é um grande ensinamento 
que os pais precisam passar para os filhos.

Muitas vezes reclamamos das fraudes 
que acontecem nas esferas mais altas dos 
governos, mas se um dia quisermos real-
mente eliminar esta prática tão daninha 
para a sociedade é preciso começar nos 
lares, ensinando às crianças que a men-
tira, a trapaça, a fraude não compensam. 
Ensinar que a fraude é vista e descoberta 
imediatamente pelo próprio Deus e que 
as promessas de Deus quanto à descober-
ta da farsa é real, como diz o versículo-ba-
se de hoje.

Ao mesmo tempo, pais devem ensinar 
aos filhos o valor da confissão, no caso de 
trapaça, como ensina Provérbios 28.13.

“Senhor, que em minha família, a verdade, a honestidade  
sejam uma virtude todos os dias praticada”.


