UBABALO CUP – 2022

8ª EDIÇÃO

TEMA: COPA DO MUNDO
TEMA: COPA DO MUNDO
DEVOCIONAL 3: ORGULHO PARA A PÁTRIA
TEXTO BÍBLICO: Mateus 3:17

Além do título da Copa do Mundo, que foi o que falamos no segundo
devocional dessa série, outro ponto importante para cada seleção
participante é ser motivo de orgulho para seu país, temos muitos exemplos
na história das copas de seleções que foram motivo de orgulho mesmo não
sendo campeãs mundiais, por exemplo:





Seleção Brasileira de 1982, talvez uma das melhores seleções
brasileira de todos os tempos que não foi campeã;
Seleção da Áustria de 1930, mudou a forma de se jogar futebol e
desafiou o nazismo;
Seleção do Equador de 2014, passou de fase pela primeira vez na
história;
Seleção do Panamá em 2018, Felipe Baloy marcou o primeiro gol
em Copas do Mundo da história na derrota por 6x1 contra a
Inglaterra.

Existem muitas outras seleções que deram orgulho para seu povo, mas não
temos tempo de listar aqui. O fato é que ser motivo de orgulho ou ser
lembrado é sempre uma coisa muito boa. Não é mesmo?
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Agora te convidamos a pensar em sua vida, as pessoas têm tido orgulho de
você? Você tem se esforçado para dar orgulho? Se sim, não é gratificante?
Se não, o que precisa mudar? Nem sempre essa é uma tarefa fácil, mas
sempre é possível. Se esforce, tente, lute, vá contra o padrão, não entre em
furadas, não vá pelos outros.
Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que deram orgulho para
alguém, e o maior exemplo desses foi o de Jesus. Olha o que a Bíblia diz:
“E uma voz do céu disse: "Este é meu Filho amado, que me dá grande
alegria". Mateus 3:17
Nessa ocasião, o próprio Deus falou isso sobre Jesus Cristo, mas porquê? A
resposta é simples. Ele simplesmente se empenhava para cumprir a
vontade do Pai, ou seja, tudo aquilo que ele se propunha a fazer e que tinha
como meta, ele fazia bem e era a garantia de fazer com que Deus se
agradasse de Jesus.
Por fim, temos os exemplos das copas, temos o maior exemplo de Jesus e
temos as perguntas sobre nossa própria vida. Como você quer ser lembrado
e como você quer agir? Vamos lutar para que geremos orgulho?

PERGUNTAS
1 – Qual seu plano para o futuro? Fale um pouco sobre isso.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2 – Você considera colocar Deus para te ajudar definir seu futuro?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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