
Para um jogador de futebol, umas das coisas mais legais é ser 
reconhecido em locais públicos, quando isso acontece, eles podem ficar 
bem perto do público, sentir o carinho, tirar fotos, dar autógrafos, etc. 
Isso faz parte da valorização do trabalho que ele tem realizado pelo 
clube que joga.

Claro que o nível de reconhecimento é diferente para cada atleta, 
existem aqueles que são vistos como verdadeiros ídolos, em que as 
pessoas ao chegarem perto, passam mal, tremem, choram; existem 
aqueles que são bem conhecidos e as pessoas gostam e pedem fotos e 
autógrafos;  existem outros que não são muito bons mas viram heróis 
por algum feito realizado pelo clube e por último existem os garotos que 
são reconhecidos por serem considerados promessas, esses ultimos 
são os que mais gostam desse reconhecimento, pois é algo que não são 
acostumados

Isso é uma coisa que o futebol profissional proporciona aos seus atletas, 
mas veja o que a Bíblia diz sobre isso:

O reconhecer aqui não é de olhar a figura ou a 
imagem e dizer: “Uau, aquele é Deus”, nada disso, 
o reconhecer é colocar Deus a frente de tudo que 
você fizer. É reconhecer e atribuir a Ele tudo o que 
acontece, é acreditar que realmente Deus é aquele 
que pode satistazer os desejos do seu coração.
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“Reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas veredas.”
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1 - Você tem reconhecido a Deus, como aquele que pode 
te dar salvação?
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Você tem reconhecido a Deus em tudo que acontece 
com você? Como?
______________________________________________
____________________________________________

3 - O que está faltando para você reconhecer isso?
____________________________________
__________________________________
________________________________

QUESTÕES: 

2019

Ubabalocup.wixsite.com/ubabalo
NOME:

TIME:

CATEGORIA:
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A diferença entre o reconhecer um jogador e reconhecer a Deus, é que 
do primeiro (o jogador) você ganhará um sorriso, um autógrafo, uma 
camisa, um abraço e não passará disso e reconhecer a Deus significa 
atribuir a Deus tudo que acontece com você e isso fará com que Ele 
guie seus passos e você ande em uma estrada boa.

“Reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas 
veredas.”
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