
Muitos campeonatos são decididos nas penalidades máximas. Alguns 
dizem que o momento do pênalti é um tempo de concentração, outros 
dizem que é treinamento, na verdade os dois aspectos são importantes, 
porém a pergunta que o técnico faz para seus jogadores é a seguinte: 
“Como está sua confiança?”

Muitos jogadores acabam se perdendo nisso. Existiu uma história em 
Osasco, onde um jogador foi chamado para bater o sexto pênalti da 
partida. O jogo estava empatado e se ele fizesse o gol o time ficaria na 
frente do adversário, jogando a responsabilidade para o outro lado. Ele 
foi cheio de confiança em si e achou que faria o gol rapidamente, pois 
era um cara que pensava que era impossível errar.

O que aconteceu é que no momento da batida, esse jogador escorregou 
e acabou batendo na bola que foi até o gol lentamente, após isso o outro 
time convertei a penalidade e acabou ganhando o jogo. O que deixou 
todos bem arrasados. Mas o que houve de errado nisso tudo? Olha o 
que o versículo abaixo diz:

Olhando o texto temos a lição do que 
acontece quando achamos que 
apenas nossa capacidade e 
confiança em nós mesmos é o 
bastante. Nisso nos enganamos, 
porque nossa confiança deve estar 
inteiramente no Senhor. 

Ele sempre está pronto em                                   nos ajudar, porém para 
isso devemos confiar                                         nEle de todo o nosso 
coração.

Esse desafio é muito grande pois           muitas vezes aparentemente 
confiar em Deus é passar a                    depender totalmente da 
vontade dEle, porém te garantimos        que essa é a melhor decisão 
que você pode ter em sua vida.
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1 - Você tem confiado mais em você mesmo ou em Deus?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 - O que falta para você colocar sua confiança inteiramente 
em Deus?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3 - Nos conte uma vez que você confiou somente em você 
e não deu certo.
_______________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
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“Confie no Senhor de todo 
o seu coração; nunca pense
que sua capacidade é 
suficientes para vender os 
problemas”

Provérbios 03:5

“Confie no Senhor de todo 
o seu coração; nunca pense
que sua capacidade é 
suficientes para vender os 
                              problemas”

Provérbios 3:5
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