
O FIM DE UMA ERA: LIONEL MESSI SE DESPEDE 
DO BARCELONA 

Barcelona e Messi não chegam a acordo para renovação de contrato e após mais de 20 
anos chega ao fim o ciclo do craque argentino no clube, onde viveu toda sua trajetória 
no futebol, se tornando um dos maiores jogadores da história. 
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Na quinta-feira (05/08) o mundo do futebol foi impactado por uma nota oficial do 
FC Barcelona nas redes sociais confirmando a não renovação de contrato do 
clube com o ídolo Lionel Messi. De imediato, a torcida e os demais fãs de futebol 
começaram a manifestar o sentimento de tristeza e lamentaram a despedida do 
argentino do clube e o fim de uma era histórica. 
Lionel Messi chegou ao clube espanhol quando ainda tinha 13 anos, em 2000, 
para integrar as categorias de base. Fez sua estreia como profissional aos 17 
anos, no ano de 2004. Na época o clube enfrentava um jejum de 
aproximadamente 6 anos sem títulos, realidade que mudou rapidamente após a 
estreia do argentino. Após 9 jogos como profissional, Messi marcou o seu 
primeiro gol em partida contra o Albacete, em 2005. Com 17 anos na época, 
Messi se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol oficial pelo clube catalão. 
No ano de 2008 o argentino assumiu a camisa 10 do Barça. Ele herdou o número 
de Ronaldinho, eleito melhor jogador do mundo duas vezes, quando o brasileiro 
se transferiu para o Milan. A partir daquela temporada, Lionel assumiu o 
protagonismo do time e começou a se tornar um dos principais jogadores do 
planeta.  
O ano seguinte (2009) ficou marcado na história do futebol, sendo o principal 
ano da história do Barcelona e um dos melhores anos de um clube de futebol já 
visto ao longo do tempo. Em 2009, o Barcelona conquistou um “sexteto” (seis 



títulos em um ano), na época nenhum outro clube teria tal feito. Os títulos do 
clube foram a Copa do Rei, Mundial de Clubes da Fifa, Liga dos Campeões da 
Europa, Supercopa da Europa, Campeonato Espanhol e a Supercopa da 
Espanha. 
Foi também em 2009, inclusive, que Messi ganhou sua primeira Bola de Ouro, 
prêmio da revista France Football que elege o melhor jogador do mundo por 
temporada. Em 2010, Messi foi eleito novamente o melhor jogador do mundo, se 
tornando apenas o 6° jogador, até então, a conseguir o feito de ganhar a Bola 
de Ouro por duas vezes consecutivas. Em 2011, o argentino ganhou a Bola de 
Ouro mais uma vez e se tornou apenas o 2° jogador a conquistar três de forma 
consecutiva.  
Messi, ainda viria a ser eleito o melhor jogador do mundo por outras três vezes, 
sendo a última delas em 2019. Com seis Bolas de Ouro, Lionel é o jogador mais 
vezes eleito melhor do mundo em toda história. Além disso, conquistou seis 
Chuteiras de Ouro (prêmio dado ao artilheiro da temporada entre as principais 
ligas europeias) e foi eleito pelo Centro de Investigações de História e Estatística 
do Futebol Espanhol (CIHEFE) o melhor jogador da história do campeonato 
espanhol. 
De fato, existe um Barcelona antes e outro depois de Lionel Messi, antes do 
argentino, o clube tinha apenas um título de Liga dos Campeões (principal 
campeonato de futebol do mundo), hoje são cinco. Ao todo foram 35 títulos 
conquistados pelo clube desde 2004, quando Messi estreou, 672 gols oficiais 
marcados e 268 assistências, 542 vitórias, 142 empates e apenas 94 derrotas. 
Os números mostram quão grande foi Lionel Messi para o Barcelona e para toda 
história do futebol. 
Como em qualquer outra história, existe nessa um início, meio e fim, que chegou 
oficialmente agora em 2021. Após muitas especulações o clube oficializou a não 
renovação com o clube devido a regra do Fair Play Financeiro da La liga, 
organização que administra o futebol espanhol, que afirma que cada clube deve 
estabelecer um limite de gastos com a folha salarial, esse limite é estabelecido 
a partir da arrecadação dos últimos 12 meses. 
Estar sujeito a essa regra é obrigatório, caso o clube a descumpra, pode ser 
impedido de registrar novos jogadores e até sofrer punições mais severas. Com 
isso, o Barcelona não pôde renovar com Messi porque o salário do argentino iria 
além do limite de gastos do clube, mesmo ele se propondo a reduzir o salário 
em 50%. 
Após a nota do time na quinta (05/08) e grande repercussão na internet, no 
domingo (08/08) Messi concedeu entrevista coletiva no Camp Nou, estádio do 
Barça, abordando o fim do seu ciclo no time e se despedindo do Barcelona e da 
torcida. O argentino chegou a chorar e dizer que não estava preparado para se 
despedir naquele momento. Confira abaixo alguns trechos das falas de Messi 
em sua despedida: 
     

•  “Muito difícil escolher só um momento. São muitos anos, 
muitas coisas vividas, mas se tenho que escolher o momento 
da minha estreia. Foi o começo de tudo, do meu sonho 
realizado, onde tudo começou.” 

 

- Respondeu Messi quando perguntado sobre qual seria o momento mais 
marcante de sua passagem pelo Barcelona; 



 

 

• “Tristeza, muita tristeza, porque estou saindo do clube que 
amo. Não esperava, sempre dei a cara a tapa, falando a 
verdade. Ano passado queria ir embora, esse não. Por isso a 
tristeza.” 

 

 

• “ O Barcelona é um dos melhores times do mundo, tem um 
grande elenco. E mais jogadores vão chegar no futuro. No fim, 
jogadores chegam e saem. E é como Laporta disse: o clube é 
maior que tudo. As pessoas vão se acostumar. No início vai ser 
estranho, mas vão se acostumar.” 

 

Nas redes sociais, os ex-companheiros de equipe de Messi, também se 
despediram e desejaram boa sorte ao craque. 
 

 

• “Nada voltará a ser o mesmo. Nem o Camp Nou, nem a cidade 
de Barcelona, nem nós mesmos... Agora você se vai, mas sei 
que um dia vai voltar...Que você fique bem, aproveite lá onde 
você for... Aqui vamos sentir sua falta. Te amo, Leo.”  disse 

Gerard Piqué. 
 

 

• “Ainda tentando assimilar tudo e sabendo quão difícil será, só 
posso te agradecer pelo que fez por esse clube e por nós, que 
te acompanhamos nesses anos e mais concretamente a 
mim...Sentirei muito sua falta. Só posso desejar o melhor pra 
você…”  disse Sergio Busquets. 

 

Dois dias após sua despedida do Barcelona, Messi foi anunciado como reforço 
do PSG, clube francês, e vai reeditar dupla de sucesso durante os anos de Barça 
com o brasileiro Neymar. O argentino foi ovacionado em sua chegada a Paris e 
na quarta-feira (11/08) foi oficialmente apresentado em entrevista coletiva no 
Parc de Princes.  
 

 

 

 

 

 

 


