
 

Texto: Filipenses 03:14 

Nasci para ser premiado 

Todo mundo que pratica algum esporte o pratica para obter algum resultado; 
alguns querem apenas se alegrar e estabelecer contato com amigos, outros 
talvez querem chegar ao topo de sua modalidade e estabelecer recordes, 
alguns querem ser melhor que outros e muitos querem apenas desafiar a si 
próprio. 

 

No mundo do futebol isso é muito acentuado, a grande maioria quer chegar 
no topo, tanto é que dizem que chegar em segundo lugar, que é um grande 
resultado, é ser o primeiro dos últimos. O ser premiado é um momento único 
e com certeza lembrado durante toda a vida, contado para todas as 
gerações e sabido por todos os amigos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? 
Olhe o versículo abaixo.  

 

“esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual 
Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por 
nós.” Filipenses 03:14 (Bíblia Viva) 

 

Nossa vida pode ser comparada com uma grande competição e se em uma 
competição busca-se o prêmio. Qual o prêmio você tem buscado em sua 
vida? Essa é uma pergunta muito importante e que merece nossa reflexão, 

porque o verdadeiro prêmio para nossa vida não está ligado a nada material 
e sim a algo eterno.  

 

O autor do texto que lemos acima fala em receber o prêmio para o qual 
Deus está nos chamando ao céu. Esse prêmio nada mais é que passar a 
eternidade do lado de Deus. Isso não é maravilhoso? Mas para obter isso, é 
necessário cumprir alguns passos que a Bíblia nos ensina e o mais 
importante é escolher ter relacionamento com Deus de forma verdadeira e 
séria. Pense nisso! 

Questões: 

1 - Você concorda com o que foi escrito acima? Por que? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

2 - O prêmio que você tem buscado tem a ver com o que a Bíblia diz? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

3 - Você tem interesse em buscar o prêmio para qual Deus está nos 

chamando? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
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