
Texto: Filipenses 04:04

Nasci para me alegrar
Não	  tem	  coisa	  melhor	  no	  futebol	  do	  que	  a	  alegria	  de	  fazer	  um	  gol.	  O	  gol	  é	  
o	   ápice	  do	  espetáculo,	   algo	   que	  é	   capaz	  de	  trazer	  alegria	  e	  arrancar	  um	  
sorriso	  até	  mesmo	  dos	  que	  estão	  com	  a	  derrota	  eminente.	  O	  gol	  pode	  ser	  
eternizado	   quando	   bonito,	   quando	   proporciona	   um	   título	   ou	   quando	  
consagra	  um	  atleta,	  mas	  também	  pode	  ser	  lembrado	   sempre	  por	  aquele	  
que	  o	   fez,	  mesmo	  que	  seja	  o	  chamado	   gol	  de	  honra,	   quando	  o	   time	  está	  
perdendo	  por	  uma	  diferença	  muito	  grande.

Em	  resumo	  talvez	  o	  gol	  é	  o	  momento	  do	   futebol	  que	  traz	  a	  maior	  alegria	  
já	  vista	  dentro	  das	  quatro	  linhas.

Porém,	   antes	   de	   continuar,	   temos	   uma	   pergunta:	   Quanto	   tempo	   essa	  
alegria	   dura?	   Anos,	   meses,	   semanas,	   dias,	   horas,	   minutos,	   segundos?	  
Talvez	   todas	  as	   alternativas	   estejam	  corretas	  e	  sempre	   que	   lembrado	   o	  
gol	  produzirá	  esse	  efeito	  de	  alegria.

Em	   Filipenses	   04:04	   a	   Bíblia	   diz:	   “Alegrem-‐se	   sempre	   no	   Senhor.	  
Novamente	  direi:	  alegrem-‐se!”	  (Nova	  Versão	  Internacional)

Por que o autor estava pedindo para os amigos que moravam em Filipos se 
alegrarem? A resposta é simples, eles passavam por dificuldades na época 
mas eram conhecidos como pessoas fieis a Jesus Cristo, a alegria deles não 
estava ligada a receber algo ou depositada em algo que poderia acabar. A 
alegria deles estava totalmente ligada ao relacionamento que eles tinham com 
Jesus, relacionamento esse que nos traz alegria mesmo em tempos difíceis.

Eles não eram um time de futebol/futsal e não tinham se quer a oportunidade 
de comemorar um gol mas tinham feito o maior gol da história da vida deles, 
que foi escolher ter um relacionamento sério com Jesus.

Podemos ser como esses caras de Filipos, ou seja, não depender de um gol 
para ter alegria, nem precisar ganhar um jogo ou campeonato para se sentir 
feliz. Podemos ter uma alegria muito maior que a da sensação do gol. A 
alegria que dura para sempre! Por receber Jesus em nossas vidas e tê-lo 
como amigo de todas as horas.

Questões:
1 - Conte	  qual	  foi	  sua	  maior	  alegria	  até	  hoje:
________________________________________________________
________________________________________________________
2 -  Você	  já	  teve	  alguma	  decepção?	  Conte-‐nos.
________________________________________________________
________________________________________________________
3 - Você	  tem	  um	  relacionamento	  com	  Jesus?	  Esse	  relacionamento	  existe?	  
Desde	  quando?
________________________________________________________
________________________________________________________
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