
 

Texto: Filipenses 03:15 

Nasci para pensar diferente 

Uma das coisas mais comuns no meio do futebol é a troca de técnicos que 
ocorre com uma frequência enorme, principalmente quando se trata do 
Brasil. Quando isso ocorre, algumas eventos acabam vindo a tona, o 
primeiro é o comportamento do grupo que muda, o segundo é que aqueles 
que não estão tendo oportunidades ficam esperançosos e o terceiro é que 
muitas vezes a forma de pensar dos técnicos, o que saiu e o que chegou, 
difere muito. Vamos nos concentrar nesse último aspecto. 

 

A forma de pensar diferente tem a ver com o estilo de jogo, o que se pensa 
sobre futebol,  o relacionamento com os atletas, etc. E isso mostra que 
muitas vezes só o simples fato de pensar diferente pode trazer muitas 

mudanças no ambiente e nos resultados do time. Inclusive esse é o que a 
maioria dos times usa como justificativa para a troca de técnicos. 

 

No versículo que estudaremos a Bíblia diz: 

 

“Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa 
forma e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso 
também Deus lhes esclarecerá.”  Filipenses 03:15 (NVI) 

 

Claro que esse versículo não está falando de futebol e nem de troca de 
técnicos, mas podemos verificar que está comentando sobre uma forma 
diferente de pensar. 

 

Essa forma diferente é relacionada a uma vida de amizade com Deus que 
faz com que pensemos totalmente diferente do que o restante das pessoas. 
Por que? Simples a resposta. Porque quando buscamos entender e pensar 
como Deus, nossas preocupações serão voltadas para uma vida com 
qualidade, de amor ao próximo e para uma vida futura (eternidade) com 
Deus. 

Questões: 

1 - Como você considera seus pensamentos? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

2 -  Para você como é pensar igual a Deus? De exemplos. 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

3 - O que fazer para pensar igual a Deus? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
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