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elho e Novo testamentos se misturam à promessa de que um Jesus
virá para trazer glórias à Nação. O elenco do Flamengo,
que já tem nomes bíblicos
como Arão e Gabriel, será
treinado por Jorge Jesus, que
desembarca no Rio hoje para
conhecer seus discípulos. Ele
terá como fiel escudeiro João
de Deus, português que será
auxiliar técnico.
A ‘Sagrada Família’ rubro-negra deve confirmar os
nomes do também auxiliar
Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mário Monteiro e
Márcio Sampaio, os analistas
de vídeo Rodrigo Araújo e Gil
Henriques, além do coaching
brasileiro Evandro Mota.
Amanhã é dia de celebração, e o Flamengo enfrentará
o Fluminense no Maracanã.
Jorge Jesus assistirá ao clássico no estádio, mas ainda
não há a confirmação de que
João de Deus também estará,
mas a presença dele na comissão técnica é uma certeza. Ex-jogador, ele também é
português e esteve com Jesus
no Al Hilal da Arábia Saudita,
último trabalho da dupla.
LEGIÃO DE NOMES BÍBLICOS

Antes, João de Deus comandou o time B do Sporting,
escolhendo os jogadores de
maior destaque para a equipe
principal. Apesar de ele também ser auxiliar, Marcelo Salles, hoje treinador interino,
segue na comissão.
Jesus vai comandar uma
verdadeira legião de nomes
bíblicos no novo clube. No Velho Testamento, Arão aparece
como irmão de Moisés, mas
no Flamengo (Willian) Arão
é segundo volante. No Novo
Testamento, Gabriel é o anjo
enviado para anunciar a Maria a gestação de Jesus.
O elenco do Flamengo conta com dois homônimos: Gabigol, o ‘anjo’ do ataque, e o
jovem goleiro Gabriel, que
ainda por cima tem o sobrenome Batista, outro importante personagem bíblico.
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Jesus e Deus no comando da
sagrada família rubro-negra
Novo técnico, Jorge Jesus terá no auxiliar João de Deus um aliado rumo às vitórias
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Começou ontem a venda
de pacote de
ingressos, a
partir de
R$ 300, para
15 jogos, com
prioridade
para Copa
do Brasil e
Libertadores

Exaltação ao Flamengo: ‘o Maior clube do Brasil’
NNCom direito ao apoio de torce-

dores do consulado rubro-negro
em Lisboa, o técnico Jorge Jesus
embarcou na noite de ontem
para o Rio de Janeiro rumo à missão de comandar o Flamengo.
Em conversa com jornalistas, o
português exaltou o novo clube.

“Os objetivos meus e os do Flamengo são exatamente os mesmos. Também foi assim no Al Hilal,
onde fui para ganhar tudo. Não sei
viver ou escolher um clube que não
tenha os mesmos objetivos que
eu tenho. Ir para o maior clube do
Brasil é para ganhar tudo, não há

outro caminho. Todos os grandes clubes são exigentes, e ganhar apenas não basta”, disse
ao site Goal.com.
Enquanto não assume o time,
Jesus acompanhará de perto o
duelo com o Fluminense, amanhã, às 19h, pelo Brasileiro.

Jorge Jesus
chega hoje
ao Rio para
conhecer o
grupo, com seu
auxiliar, João
de Deus
(no detalhe)

