Com base no que lemos acima responda:
1) Como você tem treinado seu caminhar? Você pensa no seu futuro?

Devocional 6 - Treinamento o caminhar
A vida útil do jogador de futebol é bem curta, hoje cada dia
mais os jogadores começam a jogar novos com 17 anos e
terminam a carreira mais cedo, por volta dos 36 anos. Alguns
casos de exceção ocorrem, um deles é o do Zé Roberto do
Palmeiras que a pouco tempo foi o jogador mais velho a fazer
um gol pela libertadores. A grande questão na vida de um
jogador é o que ele deixa e o que ele constrói no período útil
de futebol. Alguns conseguem fazer sua independência
financeira, outros ganham milhões e enriquecem, muitos
ganham para o gasto, outros porém acabam perdendo tudo o
que conseguiram. Observando o versículo a seguir:

2) Preencha o quadro abaixo:
Escreva o versículo com O que você aprendeu?
suas palavras

O que Deus quer de
você?

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

“Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.” (Efésios
06:15)
Vemos que existe um calçado e isso nos dá a entender que
devemos trilhar um caminho, mas qual deve ser esse
caminho? Será que mesmo os jogadores que ganharam fama e
dinheiro são plenos? Garanto que não, caso não tenham
encontrado o verdadeiro sentido da vida que é uma vida de
relacionamento com Deus. O grande desafio é trilhar esse
caminho de uma forma muito boa com Deus e o treinar esse
caminho é realmente ter uma vida de contato com o evangelho
da paz que é a Palavra de Deus. Nosso desafio é esse. Treine o
seu caminhar mas treine com o técnico dos técnicos. Jesus
Cristo!

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