
 

Texto: Filipenses 03:13 

Nasci para coisas novas 

O futebol é um esporte onde o atleta pode ser ovacionado e hostilizado em 
um curto espaço de tempo. Vivendo isso diariamente alguns atletas que são 
considerados símbolos por seus torcedores acabam suportando essa 
pressão e conseguindo conviver com isso, outros porém não a suportam e 
acabam optando por mudar de clube buscando novos desafios e/ou coisas 
novas para sua vida. Olhe o que o texto fala: 

 

“Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou 
concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa: 
esquecendo o passado e aguardando esperançoso o que está a frente.” 
Filipenses 03:13 (Bíblia Viva) 

 

O buscar coisas novas é um exercício bem legal, pois nos desafia e nos 
motiva a todo tempo. No texto acima o autor aguarda esperançoso o que 
está a frente, ou seja , o que aconteceria com ele num futuro próximo. A 
nossa pergunta a você é o que está por vir em sua vida? Certamente a 
resposta mais obvia é: “Não sabemos! Só Deus sabe!”. Não é mesmo? E 
realmente só Deus sabe. Mas queremos lembrar que quando você tem uma 
vida de relacionamento com Deus a esperança vem junto com essa fase de 
aguardar pelo que virá. 

 

O jogador que muda de ares pode conseguir sucesso ou não, pode 
conquistar coisas novas ou não, enfim pode se dar bem ou pode se dar mal, 
isso faz parte da incerteza que todos temos, porém aquele que anda com 
Deus e tem um relacionamento sério com Ele, sempre terá esperança em 
relação ao que está a frente. 

Questões: 

1 - Você tem medo de experimentar coisas novas na vida? Por que? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2 - Você já considerou Deus fazer parte dos seus planos futuros? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3 - Você tem esperança em algo? Pode nos contar? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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