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TEMA: COPA DO MUNDO 

 

 

DEVOCIONAL 5: TEMPO DE FESTA 

TEXTO BÍBLICO: João 15:11 

 

Talvez a palavra “Festa”, seja a palavra mais lembrada durante o 
período de copa do mundo. Tem festa em todo lugar e para todos os 
gostos. Festas fora dos estádios, festas nos hotéis, festas dentro dos 
estádios, festas nos países com quem não pode ir até o evento, festas 
dos patrocinadores, festas dos recordes, festas dos vencedores e ao 
final a grande festa da seleção campeã. 

Ninguém que está presente numa festa como a Copa do Mundo, tem 
espaço para ficar triste, mesmo que a seleção que torça perca e venha 
uma frustração, logo a alegria do evento o contagia de novo e a festa 
volta à tona. Afinal mesmo quando estamos num churrasco olhando 
jogo da nossa seleção e ela perde, não jogamos a carne fora, 
terminamos de comer e com a diversão. 

Nas nossas vidas, fora da copa do mundo, temos muitos tempos de 
festas mas temos muitos tempos de frustrações também. O tempo de 
festa queremos que dure muito tempo ou até mesmo a vida toda, o 
tempo de frustração, torcemos que dure muito pouco ou até mesmo 
que nunca aconteça. 

Na Bíblia temos também muitas passagens que são repletas de festas e 
que geram alegria, mas queremos destacar apenas uma passagem que 
mostra a festa que pode ocorrer dentro de você, e trazer uma alegria 
eterna, preste atenção: 

“Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em 
vocês e a alegria de vocês seja completa”. João 15:11 

Nessa passagem o próprio Jesus deixa bem claro que a alegria dele 
esteja em nós e dessa forma a nossa alegria seria completa. Não é uma 
alegria como a da Copa do Mundo que é intensa, mas uma hora acaba, 
essa alegria prometida por Jesus não acaba, e o melhor ela sempre 
existe independentemente da situação. 

Nosso desafio para você é que tenha sim alegria em eventos como a 
Copa, mas que considere a alegria eterna de ter Jesus. 

PERGUNTAS  

1 – Você se acha uma pessoa feliz? Por que? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2 – Você já conhece a felicidade que Jesus pode dar? Explique. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 


