Quando olhamos para nossas vidas, temos muito em comum, temos muitos
sonhos e queremos ser muitas coisas, mas a pergunta chave é: O que Deus
quer que sejamos?
O texto que lemos diz que ele não era perfeito, que estava aprendendo e
que continuava trabalhando, porém por algo muito maior.

Texto: Filipenses 03:12

Nasci para ter sucesso

Te encorajamos a continuar aprendendo, trabalhando e buscando seus
objetivos e sonhos, mas acima de tudo entender o que Deus espera de
você.
O nascer para ter sucesso é realmente entender e estar onde Deus quer
que você esteja, sendo um jogador de futebol, sendo uma estrela do futebol
ou sendo um cidadão que exerce outra profissão.

Você se considera pronto para alcançar o sucesso?
Todo mundo sonha em fazer aquilo que ama e o futebol está entre essas
coisas, pelo menos para o brasileiro, isso se torna ainda mais atraente
quando existe a possibilidade de ganhar dinheiro e alcançar sucesso como
jogador. No meio do futebol a grande resposta para: “O que é sucesso?”; é
simples: “Ser rico e bem conhecido”. Não é mesmo?
Porém esse caminho pode ser ilusório, segundo o DRT da CBF em 2015 o
Brasil possuía 28.203 jogadores sob contrato de futebol sendo que 82,4%
ganhavam até R$ 1.000,00 e 0,12% ganhavam entre 200 a 500 mil reais.
Olha o que Paulo diz na Bíblia:
“Não pretendo dizer que seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo
quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia,
quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele
quer que eu seja.” Filipenses 03:12 (Bíblia Viva)
Esse texto enfatiza que chegará um dia que finalmente Paulo (que
escreveu) será aquilo que Cristo quer que ele seja. Isso não dependia do
que ele fazia e muito menos do que ele sonhava, e sim com o que Deus
esperava para a vida dele.

Questões:
1 - O que é ter sucesso para você?
________________________________________________________
________________________________________________________
2 - Após a leitura. Você se considera pronto para alcançar o sucesso?
________________________________________________________
________________________________________________________
3 - Independente do que você fizer. O que Deus espera de você?
________________________________________________________
________________________________________________________
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