Com base no que lemos acima responda:
1) Você tem andado focado e perseverante?

Devocional 10 - Treinamento a Perseverança
Não existe nada melhor para um time do que ter atletas que estão
totalmente focados e centrados nos objetivos do clube que eles defendem.
Mesmo que esses atletas muitas vezes estejam sentados no banco de
reservas é fundamental que nada possa mudar esse pensamento. Certa
vez aconteceu um caso com o autor desse devocional.
Em seu time eram 44 atletas, seriam escolhidos 22 para um jogo onde
apenas 16 iriam para o campo. Era um jogo em Presidente Prudente. Na
preleção o técnico com olhar preocupado virou para ele e disse: - Você só
joga de zagueiro né? A resposta do autor foi: - Não! De lateral também.
Com isso ele foi para o banco de reservas no jogo, porém seu pensamento
continuou o mesmo, focado, centrado e perseverante. O time estava
perdendo de 3x0 ao final do primeiro tempo, quando no segundo tempo
os reservas entraram e viraram o jogo para 5x3 deixando todos do clube
felizes.
O que aconteceu nessa história é que estar na mesma sintonia do técnico
fez com que os jogadores do banco entrassem bem e fizessem a diferença.
Da mesma forma pode acontecer com Deus, se estivermos na mesma
sintonia dEle, ou seja, fazendo Sua vontade sempre estaremos preparados
e entraremos muito bem no jogo da vida.

2) Preencha o quadro abaixo:
Escreva o versículo com O que você aprendeu? O que Deus quer de
suas palavras
você?

Como posso fazer isso em Como posso fazer isso Como posso fazer isso
casa?
na escola?
em quadra?

O que posso pedir ou agradecer a Deus quando penso nisso?

Leia o versículo abaixo:
“...e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos ”
(Efésios 06:18b)
Perceba que a Bíblia diz para vigiarmos (estar atendo a todo instante) e
perseverar (nunca desistir, desanimar) e isso pode nos ajudar. Pois foi o
mesmo que o jogador da história acima fez.
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