
Numa outra ocasião escrevemos sobre a fidelidade de alguns jogadores 
com seus clubes,  são poucos os casos de jogadores que dedicam a 
carreira inteira a apenas um clube de futebol jogadores de coração. Há 
pouco tempo na TV foi apresentada um documentário sobre o futebol de 
várzea de São Paulo e a relação dos torcedores com os times de seus 
bairros nos chamou muito a atenção.

A palavra fidelidade é uma palavra bem rara nos dias de hoje, 
principalmente no meio do futebol, onde a pressão é muito grande para 
que busquemos nossos próprios interesses e dessa forma acabamos 
não nos apegando a nada e nem a ninguém. 

Isso acaba refletindo em nossas vidas fora das quadras e acabamos 
virando extremamente interesseiros e deixando esse sentimento nos 
dominar, porém nesse texto abaixo:

Temos aqui uma 
clara 
recomendação de 
Deus para que o 
amor e a 
fidelidade jamais 
nos abandonem, e 
isso não quer 

dizer que elas que vão embora de nossas vidas, mas que nós não 
devemos abandoná-las. Inclusive a Bíblia diz que elas precisam estar 
escritas no                nosso coração e presas em nossos pescoços. Isso 
quer                         dizer que nunca devem estar longe de nossas 
vidas.

Essa questão da fidelidade pode fazer grande 
diferença em nós, porque como lemos dessa forma  
teremos o favor de Deus, que quer dizer que 
       teremos o respeito dos homens e Deus nos 
          mostrará o seu grande amor.
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“Que o amor e a delidade jamais o 
abandonem; prenda-os ao redor do seu 
pescoço, escreva-os na tábua do seu 
coração. Então você terá o favor de Deus 
e dos homens, e boa reputação.”
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1 - Nos conte qual foi sua maior prova de fidelidade.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Você gostaria de experimentar a fidelidade de Deus?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3 - Você tem sido fiel a Deus? Como?
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
________________________________________
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