
No mundo do futebol vários atletas ganham apelidos, muito desses 
apelidos são relacionados ao biotipo (físico), outros relacionados ao 
local de nascimento, outros à aparência e muitos recebem os apelidos 
relacionados ao COMPORTAMENTO. E ai que mora o perigo, pois em 
sua maioria não são bons apelidos, refletindo justamente o mau 
comportamento.
Em relação a essa questão do comportamento, existe uma palavra que 
pode ajudar muito no dia a dia do atleta. Essa palavra se chama 
DISCIPLINA, e essa mesma disciplina pode ser vista ou praticada de 
várias maneiras, que são:

-Tê-la em relação ao treinamento (se esforçar e cumprir com as metas 
estabelecidas);
-Tê-la em relação ao comportamento (ser uma pessoa irrepreensível);
-Tê-la quando somos exortados (chamados a atenção);
-Tê-la quando somos levados a deixar de fazer algo ou a cumprir 
alguma tarefa que deviamos ter feito (por exemplo quando 
desobedecemos nossos treinadores)

Esse último aspecto da disciplina é o que o texto de hoje falará com a 
gente, veja só:

O texto nos mostra o porque somos disciplinados e 
vai além, ele nos ensina a não desprezar essa 
disciplina, por que? Simplesmente porque ele nos  
    ama e deseja nosso bem. Essa disciplina acaba 
    também sendo praticada pelos nossos treinadores,
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“Meu lho, não despreze a disciplina do 
Senhor nem se magoe com a sua 
repreensão, pois o Senhor disciplina a 
quem ama, assim como o pai faz ao lho 
de quem deseja o bem.” Provérbios 03:11-12
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1 - Qual foi a vez que você teve uma disciplina e não gostou?
Por que?
_______________________________________________
_______________________________________________

2 - Após ler esse texto, diga se você tem ou não desprezado 
a disciplina. Explique. 
______________________________________________
____________________________________________

3 - O que você tem feito em sua vida para evitar 
ser disciplinado?
____________________________________
__________________________________
________________________________

QUESTÕES: 

Pais, professores e pessoas que de alguma forma exercem liderança 
sobre nós. E já que agora você sabe que ela é boa, cumpra o que a 
Bíblia diz no início do versículo “...não despreze a disciplina...”, ou seja, 
aceite porque é para seu próprio bem.


