
Uma das perguntas que todo jogador de futebol faz é: “Onde posso 
aplicar todo o dinheiro que ganhar”. Mas por que isso? Todos nós 
sabemos que a carreira futebolística é bem curta e isso faz com que os 
jogadores tenham receio de ficarem velhos e sem dinheiro necessário 
para passarem o resto da vida, pois com a vida corrida que têm não 
conseguem ter uma outra profissão (existem algumas exceções, e 
sugerimos que você esteja no meio dessa exceção).

Aqueles que ganham muito dinheiro (são apenas 2%) acabam tendo 
alguém ou uma equipe de profissionais para administrar sua carreira, os 
que ganham pouco dinheiro (são os outros 98%) não tem essa 
pessoa/equipe, então acabam comprando terrenos, casas, fazendo 
pequenos comércios, etc.

Existe proveito nesse processo que ocorre com os jogadores? Claro que 
sim! É sempre bom guardar ou reservar dinheiro pensando no futuro, 
isso é sadio. Mas, isso traz felicidade plena e verdadeira? A resposta é: 
Não! Confira o que a Bíblia diz:

Esse texto é bem claro quando começa dizendo, 
“Como é feliz”. Isso traz a ideia que existe algo a 
mais para os que são felizes. Guardar dinheiro e 
comprar bens é muito bom mesmo, mas encontrar 
sabedoria e obter entendimento é muito melhor, 
segundo o texto e é dessa forma que se alcança a 
felicidade.

      Considere tudo isso que você acabou de ler e  
          seja FELIZ!!
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“Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o 
homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é
mais proveitosa do que a prata e rende mais do que 
o ouro.” Provérbios 03:13-14
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1 - O que é felicidade para você?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Nos dê um exemplo de como buscar sabedoria e 
entendimento
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3 - Como você tem planejado seu futuro? Se não for jogador 
de futebol, existe um PLANO B?
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
________________________________________
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