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UBABALO CUP – 2022     8ª EDIÇÃO 

 

TEMA: COPA DO MUNDO 

 

DEVOCIONAL 1: INTEGRAÇÃO DOS POVOS 

TEXTO BÍBLICO: Salmos 133:01 

 

Estamos no ano de 2022 e é um ano especial, ano que acabamos de 

sair de uma terrível pandemia que nos privou de muitas coisas, ano 

também de um evento que para nós do futebol, é algo aguardado e 

que nos empolga, a COPA DO MUNDO. Também em um período 

diferente, pois será jogada no final do ano no QATAR. 

A Copa do Mundo é um evento de gigante que proporciona 

oportunidades, aumenta a visibilidade do país sede, gera empregos, 

deixa legado de infraestrutura por onde passa, mas principalmente 

promove integração entre os povos. Mas o que é isso? Isso quer dizer 

que ele junta elementos (pessoas, povos, estilos) numa coisa só. 

É encantador ver durante a Copa, as pessoas se confraternizando, se 

divertindo, mesmo que sejam de locais tão diferentes uns dos 

outros. O que no nosso ponto de vista, poderia ser assim sempre. 

Pessoas integradas, se divertindo, ajudando uns aos outros, 

deixando as diferenças de lado e vivendo como realmente um. 

Existe um texto bíblico que diz algo relacionado a isso, veja só: 

“Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união! ” 

Salmos 133:1 

A Bíblia diz aqui que é bom e agradável viver em união, ou seja, 

quando exercemos nosso papel de ter paz com as pessoas, nos unir 

a outros, ajudar quem precisa, ser compreensível, amar mesmo as 

vezes achando que as pessoas não merecem, respeitar pai e mãe, 

respeitar os mais velhos, cumprir com nossos deveres e obrigações e 

muito mais, isso é BOM e AGRADÁVEL.  

Mas a quem? É fácil responder. Às pessoas, mas principalmente a 

Deus. Ao final desse texto, em outro versículo, diz que é ali onde as 

pessoas vivem em união é que o Senhor abençoa. Ou seja, quer ser 

abençoado? Tente se integrar com outras pessoas cumprindo o que 

foi falado acima. 

PERGUNTAS  

1 – Fale do seu jeito o que você entendeu de tudo que ouviu e leu. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2 – Você se considera uma pessoa que é de fácil convivência? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/sl/133/1+

