
 

 

3 Santos apaixonados por esportes para você se inspirar 

Por: Priscila Ferreira 

 

Em tempos de desafios, que muitas vezes são prejudiciais à nossa vida e à vida do próximo, 

como a Pandemia de Covid-19, encontramos no esporte um impulso para não desistirmos, por 

exemplo, quando assistimos as finais da Copa América e a Eurocopa, que ocorreram nesse final 

de semana ou mesmo quando nos espelhamos nos atletas olímpicos que iniciam a busca por 

medalhas nos Jogos de Tóquio nas próximas semanas.  

O papa Francisco, nos recordou o significado: "Somente assim, diante das dificuldades da vida, é 

possível colocar-se em jogo, lutando sem desistir, com esperança e confiança." 

Inclusive, muitos santos encontraram no esporte um caminho para cuidar do corpo e da 

alma. Que tal você se inspirar e buscar, também, fazer alguma atividade física? 

Confira a história de 3 santos, que praticavam esportes e sinta-se encorajado a topar o desafio: 

1- São João Paulo II 

Olha que máximo, nosso querido amigo era praticante de esqui e curtia fazer trilhas 

também. Uma vez explicou os motivos, que o faziam sempre praticar esportes: “O esporte 

contribui para o amor à vida e ensina sacrifício, respeito e responsabilidade, levando ao pleno 

desenvolvimento de toda pessoa humana.” 

2- Santa Teresa dos Andes 

Uma jovem chilena a quem não bastava um esporte apenas. Ela era uma ótima atleta, nadava, 

andava a cavalo, jogava tênis e críquete. Uma de suas frases mais lindas é: "Quando se ama tudo 

é alegria: a cruz não pesa, o martírio não se sente. Vive-se mais no Céu que na Terra." 

3- Beato Pier Giorgio Frassati 

Outro apaixonado por esportes, principalmente por montanhismo era Pier. Um jovem igual a 

você, super ativo e, sempre que podia praticava exercícios ao ar livre. Ao praticá-los meditava o 

quanto era amado por Deus.  Não é à toa que uma de suas frases mais lindas e conhecidas é:  



"Você me pergunta se sou alegre. Como não poderia ser? Um católico não pode não ser alegre; 

a tristeza tem de estar proibida para as almas dos católicos." 

 

Fonte: Jovens de Maria 

 


