
MISSÕES 
 (O Free Fire e a carta aos Romanos)



Imagina você pegando seu celular ou imulando o Free Fire em seu computador. Ao abrir o jogo e clicar 
no botão COMEÇAR aparece uma mensagem para você dizendo: “Você foi sorteado! Essa partida você 
não poderá utilizar nenhuma arma; Nem de tiro e nem branca. Sua habilidade de SOCAR está inabilitada 
e você só tem direito de pegar KIT MÉDICO duas vezes”.

Lógico que nossa primeira reação seria sair do jogo e tentar entrar de novo, porém quando você tenta 
sair, aparece outra mensagem dizendo: “Se você sair sem jogar dessa maneira, nunca mais poderá 
acessar o jogo”.

Vamos resumir aqui o que aconteceria; Nessa partida você iria ser dizimado em pouco tempo, ou no 
máximo iria ficar camperando, porém em algum momento você ia ser atingido por alguém ou pelo gás. 
Sua SAFE não iria durar muito tempo.

Jogar assim, seria legal? 
Óbvio que não! 
Porque você entraria no jogo condenado.

Em nossa vida é mais ou menos assim que está acontecendo. Imagina 
que você está no jogo e você não tem armas contra algo que te 
condenou. Esse algo chama-se pecado e esse pecado nos afasta de 
Deus que tem KIT MÉDICO infinito e também tem SAFE eterna.

Assim como no jogo, vivemos nossas batalhas da vida. Algumas vencemos, 
outras perdemos, algumas situações nos deixam felizes e outras tristes. 
Mas nessa situação específica do pecado não temos nenhum controle, e 
todos nós estamos condenados no mesmo MAPA.

MISSÃO 1 
Condenados (O Free Fire e a carta aos Romanos)

                                                                                                                                        DICA DA MISSÃO 
                                                                                                  

Como afirmam as Escrituras: “Ninguém é justo, nem um sequer.
Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus.

Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um sequer.”
“Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto; sua língua é cheia de mentiras.” “Veneno 

de serpentes goteja de seus lábios.” “Sua boca é cheia de maldição e amargura.”
“Apressam-se em cometer homicídio; por onde passam, deixam destruição e sofrimento.

Não sabem onde encontrar paz.” “Não têm o menor temor de Deus.”

Romanos 3:10-18

O que vocês em sua Guilda, incluindo seu treinador, entenderam quando 
leram a Dica da Missão?

Lendo tudo isso e discutindo entre a Guilda e o treinador, responda: Qual a 
sua condição diante de Deus?



Terminamos nossa primeira missão dizendo que Deus tem SAFE eterna para nós, KIT MÉDICO infinito, 
mas que todos nós estamos condenado no mesmo MAPA que é o mundo. Seria a mesma coisa de saber 
que quando entramos no jogo temos muitos recursos para pegar, mas por mais que consigamos pegá-los 
temos a certeza que sempre iremos morrer. 
Agora imagina em uma queda, derrepente você acha um recurso que te dá a seguinte mensagem: 
“Parabéns! A partir de agora você não morrerá mais!”.
Seria fantástico! Não? Jogar infinitamente sem ter que se preocupar com a morte do seu avatar. Porém 
para que isso se concretizasse você deveria clicar no botão indicado e aceitar um termo que o jogo 
pedisse. 
A grande pergunta é? Você aceitaria o termo? Temos quase certeza que 90% de todos os atletas 
aceitariam sem ler o que estava escrito. E nesse caso não teria problema porque o termo só estaria 
falando que realmente você teria agora vida eterna no jogo.

Vamos passar isso para nossa vida fora do FREE FIRE!

Da mesma maneira que vimos na última missão em que nossa condição diante de Deus é de 
condenação, porque somos pecadores e considerados injustos. Iremos ver 
hoje que Deus providenciou salvação para nossas vidas, dessa forma 
deixariamos de ser considerados condenados e pausaríamos a ser considerados 
JUSTIFICADOS, ou seja, reconhecidos como inocentes diante do pecado.

Assim como na nossa ilustração do jogo, onde teria um termo para aceitar. Nesse caso 
real das nossas vidas, também existe um termo. Esse termo é simplesmente crer em 
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não apenas de boca para fora, mas seguindo 
o que está escrito em Romanos 10:09-10 **Leia atentamente**

Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, 
será salvo.
Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo.
                                                                                                                                                      Romanos 10:9,10

MISSÃO 2 
Redencão (O Free Fire e a carta aos Romanos)

                                                                                                                                                                    DICA DA MISSÃO 
                                                                                                  

Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso 
Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, 

pois temos a esperança de participar da glória de Deus.
Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos 

perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança 
não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o 
coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, 

pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma 
pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E, 

uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se 
quando ainda éramos inimigos de Deus nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já 
estamos reconciliados certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem 
fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a 

morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram.                                                         Romanos 5:1-12   

O que vocês em sua Guilda, incluindo seu treinador, entenderam quando 
leram a Dica da Missão?

Lendo tudo isso e conversando com seu treinador, responda: Qual a dificuldade ou não em 
aceitar o termo? Qual decisão você tomou ou tomará em relação ao termo da vida real?



Até aqui descobrimos duas verdades que não podem ser mudadas. A primeira é que todos nós fomos 
condenados pelo pecado e a segunda é que aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor serão 
justificados e terão vida eterna com Deus. 

Quando entramos em alguma queda no Free Fire, temos duas verdades também, a primeira é que 
podemos morrer a qualquer momento e a segunda é que podemos ficar vivos e ganhar o Booyah ao final 
da queda. Agora imagina uma coisa:
Tanto ao morrer, quanto ao receber o Booyah, o jogo nos mostra algumas estatísticas. Dizendo, quantos 
abates fizemos, quanto de dano causamos, qual colocação terminamos e quanto de moedas ganhamos. 
Certo?
Já pensou se ao clicar em VOLTAR você se deparasse com uma mensagem contendo a seguinte: Você 
causou dano demais e cometeu muitos abates e esses foram computados como pecados pra você. 
Verifique sua caixa de mensagens no canto direito da tela. Caso você TENHA o selo de 
NADA CONTRA poderá continuar no jogo, caso NÃO você será banido. 
Isso seria um choque para os jogadores que não possuíssem o selo, e para os outros seria 
uma alegria misturada com alívio, pois já teriam o selo de nada contra que é dado aos jogadores 
justificados. (Lembrando que já vimos nas duas semanas  anteriores sobre esse assunto). 
Agora o que representa isso em nossa vida?
É bem simples a resposta. Quando não recebemos Jesus como nosso Senhor e 
Salvador, vivemos as incertezas da vida e não temos garantia alguma

Mas quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nada nos separa do seu 
amor e com isso temos paz e a certeza que somos sempre vencedores por mais que as 
vezes as situações pareçam desfavoráveis.

No jogo, caso tivesse essa mensagem você poderia continuar normalmente ou iria parar 
com sua trajetória. Agora na vida real não existe um botão voltar, que ao clicar se recebe 
uma mensagem. Essa mensagem está a todo momento a nossa frente e por isso é tempo 
de se tomar decisões importantes na vida. Quer ter o selo de NADA CONTRA na vida real?
 Faça a escolha certa!

MISSÃO 3 
Nada Contra(O Free Fire e a carta aos Romanos)

                                                                                                                                                                    DICA DA MISSÃO 
                                                                                                  

Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas?

Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele.
Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de 
Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, 

miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: “Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias; somos 
como ovelhas levadas para o matadouro”. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos 
amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no 
futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus 

revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Romanos 8:31-39                                                        

O que vocês em sua Guilda, incluindo seu treinador, entenderam quando 
leram a Dica da Missão?

Sabemos que todos pecamos, sabemos também que sem Jesus estamos condenados. 
Porém também sabemos que temos a opção que nos foi dada para sermos justificados. 
Qual decisão você tem tomado, ter o selo de NADA CONTRA ou não possuir esse selo? 
Por que?



Após aprendermos que todos nós fomos condenados pelo pecado, mas que pela graça de Deus através 
de Jesus Cristo fomos justificados e estando nessa condição, nada nos separará do amor de Deus. Hoje 
iremos aprender como devemos agir tendo todos esses presentes dados por Deus, presentes que são 
mais valiosos do que os diamantes do Free Fire ou os brindes que ganhamos no sorte royale.
No Free Fire, quando jogamos em squad temos que ter em mente uma coisa muito importante, isso se 
chama Capacidade de Jogar em Equipe. Existem várias funções num squad, vamos ver quais são:
Rushador: Provoca a atenção do adversário, para que o squad ocupe melhores posições;
Atirador: Abater os adversários de forma mais precisa;
O Flanco: Igual um atirador de longo alcance, atira com precisão mesmo a distância;
- O suporte: Função de apoio, deve ser inteligente e paciente, não avança primeiro e depois se 
torna o alvo da parte contrária
Ou seja, cada um tem uma função específica que quando bem desempenhada, favorece o 
squad todo, possibilitando muitos booyahs. Correto?
E na vida fora do jogo? Temos alguma responsabilidade com outras pessoas? Qual nosso 
papel na sociedade, na escola, em casa, com os amigos, dentro de nossos projetos? 
Pense um pouco nisso!!!
Pensou? Então veja se chegou a mesma conclusão que nós. 
Estamos cercados de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, as vezes precisamos 
delas, as vezes elas precisam da gente, as vezes temos que trabalhar junto, as vezes 
fazemos coisas bem separadas, mas que beneficiam o todo. Isso mostra que como no 
Free Fire, temos funções específicas onde quer que estejamos e se todos executarem 
bem essas funções, todos serão beneficiados.
Isso nada mais é que o reflexo ou o resultado dos presentes que ganhamos de Deus, 
conforme falamos lá no primeiro parágrafo. E nesse texto que lemos na dica da missão 
(lá em cima também), ele nos mostra uma lista de coisas que devemos fazer para nos 
sairmos bem.
Cumpra seu papel, faça sua parte, dê o seu melhor, ame mais, sirva aos outros e 
assim você será bem feliz.

MISSÃO 4 
Transformados(O Free Fire e a carta aos Romanos)

                                                                                                                                                                    DICA DA MISSÃO 
                                                                                                  

Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um 
sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo.

Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança 
em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.Com base na 

graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, 
sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu.

Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro, uma função específica,
assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros.

Romanos 12:1-5  
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.

Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não 
pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos.

No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem; deixem que a ira de Deus se encarregue 
disso, pois assim dizem as Escrituras: “A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor”.

Pelo contrário: “Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer; se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, 
amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele”. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem.

Romanos 12:15-21

Liste pelo menos 3 coisas que estão no texto que você deve fazer.

Como você define seu papel em relação as outras pessoas? 

Você o cumpre conforme lemos aqui em Romanos? Se sim, como? Se não, por que? 
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