
 
 
 
 

Como viver? 
 
Um dos assuntos mais discutidos no mundo todo é o estilo de vida. Em todo e qualquer 
lugar do mundo as pessoas estão preocupadas com o jeito de viver, como as outras pessoas 
enxergam sua vida, como faremos para agradar aos nossos pais, enfim o “como viver”, está 
sempre presente em nosso pensamento.No mundo do futebol isso fica muito mais notável, 
pois os jogadores (principalmente aqueles que alcançam fama internacional) tem a vida 
mais ou menos como um livro aberto, e tudo que eles fazem os outros querem imitar. 
Podemos então pegar dois exemplos distintos, o primeiro um astro do futebol, campeão 
com a seleção brasileira e que segundo alguns chegou perto ou até mesmo jogou mais do 
que o próprio Pelé, esse cara se chamava Mané Garrincha, tinha dribles desconcertantes, um 
jeito único de jogar e que alcançou fama mundial, porém o seu estilo de vida ou seu modo 
de viver não foi bom e o seu fim foi entregue ao álcool e perdendo tudo que 
conquistou. O segundo também é um astro do futebol, também campeão com a seleção 
brasileira, esse cara se chama Kaká que tem uma inteligência única dentro de campo e estilo 
bem equilibrado, seu estilo de vida ou seu modo de viver é exemplar e tem influencia e 
mostrado a muitas pessoas ao redor do mundo todo que é possível viver de um modo 
diferente. 
Mas qual a diferença entre os dois? A resposta é simples, um tinha a vida dirigida pelo que 
as paixões do mundo definem e o outro tem a vida dirigida pelo que a Palavra de Deus diz, 
ou seja, pela fé ele é aceito por Deus. Observe os textos abaixo: 
 
“Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que 
crêem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus 
nos aceita: é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas: "Viverá 
aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus." Do céu Deus revela a sua ira contra todos os 
pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os 
outros conheçam a verdade a respeito de Deus. (Romanos 01:16 a 18) 
 
Com base nas historias contadas e com o que a Bíblia diz responda: 
 

1) Como você tem vivido? 
 
 

2) Preencha o quadro abaixo: 
Escreva o versículo que está em 
vermelho com suas palavras  (Romanos 
01:17) 

Quais são as paixões do mundo? Como o versículo que 
escrevemos nos ensina a viver? 
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