
Um dos objetivos de todo jogador de futebol é ficar rico. Lógico que 
poder vestir uma camisa de um time profissional, jogar num grande 
estádio, enfrentar caras que você só vê pela TV, também são sonhos, 
mas pode perceber! Quando algum garoto é entrevistado a primeira 
coisa que ele diz é ganhar dinheiro e ajudar a família. Não é?

Então o que acontece é que quando se tem uma grande proposta, cheia 
de PROMESSAS o jogador fica todo empolgado e acaba fechando 
contratos com os mais variados times de toda parte do mundo. Não 
foram raros os casos de jogadores que foram para outros países e 
acabaram quebrando a cara por causa de promessas realizadas e não 
cumpridas.

Quando olhamos para nossas vidas, nada é mais importante do que ter 
tranqüilidade e poder desfrutar de uma vida segura e sem medos. A 
Bíblia nos fala um pouco sobre isso, veja:

O que esse texto está falando tem a ver com uma promessa de Deus 
para nós, e isso pode funcionar tanto para a vida dentro do futebol como 
para a vida fora do futebol. Porém, tem algumas condicionais. Quais 
são? 

Nunca se esqueça, guarde sempre na memória, siga as 
instruções e então você terá vida longa e tranquila.

Mas que não se esquecer, o que guardar e o que 
seguir? É simples a resposta: as coisas que Deus nos 
tem ensinado que estão todas escritas na Bíblia que 
lemos semanalmente. Viu como é simples?
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“Meu lho, nunca se esqueça das coisas 
que eu lhe ensinei. Guarde sempre na 
memória as minhas instruções. Se você 
seguir essas instruções bem de perto terá 
uma vida longa e tranquila.”
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1 - Quais são seus objetivos na vida?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Como você reage quando são feitas promessas para 
você?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3 - Qual a maior promessa de Deus para sua vida?
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
________________________________________

QUESTÕES: 

LEMBRE-SE
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“Meu lho, nunca se esqueça das coisas 
que eu lhe ensinei. Guarde sempre na 
memória as minhas instruções. Se você 
seguir essas instruções bem de perto terá 
uma vida longa e tranquila.”


