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TEMA: COPA DO MUNDO 

 

DEVOCIONAL 4: CHANCES IGUAIS PARA TODOS 

TEXTO BÍBLICO: Romanos 10:09 

 

O processo de escolha dos jogadores para a disputa de uma copa do 
mundo é longo e complicada, técnicos de todo mundo quebram a 
cabeça para escolherem sempre os melhores de cada posição que irão 
representar seu país no evento mundial. Há quem diga que os jogadores 
que devem ir já estão escolhidos desde o início. E realmente as estrelas 
não tem como ficar de fora, porém em outras posições existe uma 
disputa que dura pelo menos 3 anos. 

Nesse caso as chances são iguais para todos, ou seja, as oportunidades 
de estar com o grupo treinando, de participar de jogos amistosos e até 
mesmo de participar de torneios preparatórios são idênticas para 
aqueles que buscam uma vaga no grupo principal. 

Isso é muito importante para o time e para os atletas, pois não existirá 
dentro do grupo o sentimento de “panelinha” e com isso não haverá 
desmotivação. É a chamada sensação de pertencer ao todo. 

Existe um relato bíblico que diz que todos pecaram e todos estão bem 
longe de Deus, distantes, fora do time dEle. Mas assim como no 

processo da escolha do time para Copa do Mundo, as chances são iguais 
para todos. 

Da mesma forma que todos pecaram e todos foram excluídos do time 
de Deus, todo tem a oportunidade de entrar nesse time, mas ao 
contrário da seleção que vai entrar apenas o melhor, nesse time quem 
quiser entrar tem vaga garantida. Olha só o que a versículo diz: 

“se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 
coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.” Romanos 10:9 

Ou seja, se acreditarmos de verdade que Jesus é o Salvador, não 
estaremos mais fora do time de Deus, teremos nossa vaga assegurada 
para sempre sem correr o risco de ser cortado para alguém entrar em 
nosso lugar. 

Pense seriamente nisso! 

PERGUNTAS  

1 – Você acha que faz parte do time de Deus? Por que? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2 – Qual a fórmula para pode entrar nesse time (Time de Deus)? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 


