
No futebol de 5, modalidade esportiva que possibilita pessoas com 
deficiência visual de jogarem futebol, tem uma curiosidade, no último 
terço do campo existe a figura de um guia que pode orientar os 
jogadores em relação ao que esta acontecendo no jogo. Os jogadores 
de futebol de 5 devem ter os ouvidos muito bem treinados para seguir 
exatamente as coordenadas do guia.

Imagina se os jogadores resolvem não ouvir o que o guia diz e fazem 
aquilo o que lhes dá na cabeça? O que aconteceria?

O que isso tem a ver com nossa vida? Temos pessoas que investem 
tempo em nossas vidas no esporte que são os técnicos de nossos times; 
temos pessoas que também investem tempo em nossas vidas em 
relação à escola, trabalho, com quem andamos, etc. Muitas vezes 
quando damos ouvidos a eles nos damos bem mas muitas vezes não 
damos ouvidos e fazemos exatamente o que queremos. Então 
complicamos tudo, não é verdade?

A Bíblia nos traz o seguinte texto sobre dar ouvidos a vozes:

 Aqui não está falando nem dos 
técnicos e nem das outras pessoas 
que nos ajudam, mas sim de Deus. 
Esse versículo nos ensina claramente 
que SE nos apropriarmos das  
                          Palavras de Deus, 
                       que estão expressas na 
                     Bíblia e mais do que 
                isso, também guardar os 
          mandamentos em nosso 
          coração, nós poderemos 
          entender a verdadeira 
         sabedoria e ter um coração 
       treinado para entender a verdade. 
         Muito fera, não?!
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1 -Você tem dado ouvidos aos conselhos dos seus técnicos?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Nos fale pelo menos uma história de quando você não 
deu ouvido a um bom conselho.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3 - Você tem ouvido a Deus? De que forma? Nos conte
_______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
________________________________________
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“Jovem, se você tomar 
posse das minhas palavras 
e guardar os meus 
mandamentos em seu 
coração, terá 
ouvidos capazes 
de perceber a 
verdadeira 
sabedoria e um 
coração pronto a receber 
a verdade.”

Provérbios 02:1-2

“Jovem, se você tomar posse das minhas palavras 
e guardar os meus mandamentos em seu 
coração, terá ouvidos capazes de perceber a 
verdadeira sabedoria e um coração pronto 
                          a receber a verdade.”

Provérbios 02:1-2
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