
 

Devocional 12 – Recebendo do Treinador Parte 2 
 

No devocional passado falamos sobre receber a camisa do 
treinador e o quanto isso é importante. Agora continuando nessa 
pegada queremos que você pense na partida, quem tem sido a sua 
audiência? Pra quem você tem jogado?  
A maior parte dos jogadores joga para receber o carinho dos Fãs e  
torcedores.  Talvez no seu caso seja a mesma coisa porém numa 
escala bem menor do que a de um jogador profissional, mas isso é 
claro de se notar. Quando um jogador fica mais preocupado com o 
que a torcida esta falando do que com o jogo em si  é notório qual a 
audiência e a motivação desse jogador.  Olha o que o versículo 
abaixo diz: 
 

“...A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus 

Cristo com amor incorruptível.” (Efésios 06:24) 
 

Percebeu alguma relação com o que estamos falando sobre a 
motivação do jogador? Não? É exatamente isso, estamos tão 
preocupados em jogar, em driblar e fazer gols e ir pra torcida que 
não prestamos atenção nos detalhes.  O texto fala sobre aqueles que 
amam a Deus com um amor incorruptível, ou seja, que não se 
corrompe,  que não olha para as coisas que estão ao redor, mas se 
mantem firme no propósito mais importante da partida.   
Um treinador arruma o seu time e ensina seus atletas para que eles  
sejam capazes de obedecer e reproduzir os treinamentos na hora 
da partida.  
Deus quer a mesma coisa de nós, que aquilo que Ele ensinou e nos 
ensina não nos atrapalhem de jogar para ele. 
 
Jogue pra Deus, que Ele seja a sua audiência. 
 

1) Para quem você está jogando? Seja sincero  
 

 

2) para quem você gostaria de jogar? 

 
 
 
 

 

 
1) Preencha o quadro abaixo: 

Escreva o versículo com 
suas palavras   

O que você aprendeu? O que Deus quer de 
você? 

   
   
   
   

   
Como posso fazer isso em 

casa? 
Como posso fazer isso 

na escola? 
Como posso fazer isso 

em quadra? 

   
   
   
   
   

 

 

O que posso pedir ou agradecer a Deus quando penso nisso? 
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