1) Se você comparar um time com a sua vida. Jesus entregou a
camisa do time dEle para você? Como você explica isso?

Devocional 11 – Recebendo do Treinador
Quando um cara chega até um time, um dos anseios (vontades) dele
é saber qual número de camisa ele receberá para jogar durante a
temporada; lembro de quando jogava num time, na hora que todos
estavam no vestiário o técnico falava o número da camisa e todos já
sabiam de quem era. Não deve ser diferente no seu time né? Hoje
em dia tem o jargão “Ele é o 10 e faixa”, se referindo a talvez o
melhor jogador do time.
A camisa também serve para que o jogador seja identificado pela
torcida, pelo técnico, jornalistas, etc. Serve também como símbolo
de reconhecimento por algo que o atleta fez ou representa, por
exemplo: a camisa 10 do Pelé, a 11 do Messi, a 7 do Cristiano
Ronaldo e assim por diante. Infelizmente nem todos possuem um
numero de camisa e esses costumeiramente estão fora do time.
Isso tudo é muito legal e saudável, mas como estamos durante essas
11 rodadas falando sobre o jogo da vida. O que seria receber a
camisa do treinador nesse jogo? Olha o que o versículo abaixo diz:

1) Preencha o quadro abaixo:
Escreva o versículo com O que você aprendeu? O que Deus quer de
suas palavras
você?

Como posso fazer isso em Como posso fazer isso Como posso fazer isso
casa?
na escola?
em quadra?

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

“...Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da
do Senhor Jesus Cristo” (Efésios 06:23)
O texto não fala de uma camisa mas fala da PAZ e AMOR que vem da
parte de Deus e de Jesus. Só quem pode experimentar isso são os
jogadores que tem Jesus como técnico, ou seja, Ele sabe exatamente
quem é que no time e o que cada um representa; as pessoas que
estão de fora sabem quem é a pessoa e qual time ela joga. Mas
assim como os jogadores de futebol nem todos estão no time de
Jesus e por isso não são reconhecidos.
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