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TEMA: COPA DO MUNDO 

 

DEVOCIONAL 2: TODOS POR UM OBJETIVO 

TEXTO BÍBLICO: Provérbios 3:05-06 

 

Duvidamos que alguém entre em campo ou em quadra para perder, 
ninguém gasta um ciclo de 4 anos (entre uma copa e outra) para 
apenas ter a experiência de viajar para a grande festa. Óbvio que 
cada equipe sabe das suas limitações, porém todos desejam chegar 
ao lugar mais alto do pódio e se consagrar campeões. 

Para que isso aconteça é necessário que se tenha uma boa 
preparação, jogos amistosos, entendimento de quem deve estar 
realmente no time que irá disputar o campeonato, jogadores 
focados, estratégias prontas, enfim existe uma série de coisas que 
precisam acontecer para que o OBJETIVO seja alcançado. 

Isso não pode partir de apenas uma pessoa, por exemplo, não é só o 
técnico que precisa querer, nem só o capitão do time, ou apenas 
metade do elenco. Mas sim todos. TODOS DEVEM TER O MESMO 
OBJETIVO. 

Em nossa vida não é diferente, precisamos ter objetivos, saber onde 
queremos chegar, traçar metas para nossas vidas e lutar para que as 
coisas aconteçam. É fácil? Claro que não, mas é muito possível. 
Agora, estamos sozinhos nessa luta? Não é a resposta. Podemos ter 
alguém do nosso lado que sempre quer nosso bem, nos dá sabedoria 
e também capacidade e indica por qual caminho devemos seguir. 

Essa pessoa é Jesus. E olha o que a Bíblia diz sobre isso: 

“Confie no Senhor de todo o coração; não dependa de seu próprio 
entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe 
mostrará o caminho que deve seguir. ” Provérbios 3:5,6 

Ou seja, se você tiver Jesus em seu time, com certeza Ele está focado 
no mesmo objetivo que você. De te fazer feliz e completo, porém o 
conselho bíblico é que a gente busque sempre a vontade de Deus e 
não confie apenas em nossa força. 

PERGUNTAS  

1 – Qual seu plano para o futuro? Fale um pouco sobre isso. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2 – Você considera colocar Deus para te ajudar definir seu futuro? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 


