
Uma das coisas mais tristes em qualquer esporte coletivo é a questão 
da violência. Dessa forma, muitos jogadores são rotulados como 
violentos e/ou desonestos.

Muitas vezes, a postura agressiva causa medo aos outros jogadores que 
não apresentam esse tipo de comportamento. Receio de brigas, 
possíveis contusões, perda de interesse e falta de estímulo para 
praticarem o esporte que mais gostam.

Na vida fora das quadras temos muitas situações com as mesmas 
preocupações, temos insegurança ao tomar decisões precipitadas e 
equivocadas, de se envolver em confusões, medo de pessoas más e até 
mesmo medo do futuro.

Nas duas situações, tanto a da quadra quando a da vida a palavra que 
mais verificamos é a palavra  “medo”. Esse sentimento que sabemos 
que existem em todas as áreas de nossa vida é muito complicado de 
combater.

Na quadra ou campo e na vida fora deles podemos vencer nossos 
medos observando e crendo no que a Bíblia nos ensina. Observe o texto 
abaixo:

A Bíblia garante que se ouvirmos e obedecer a 
Deus, isto é, praticando o que está na Palavra de  
Deus teremos paz e segurança e não teremos medo 
do mal. Isso é magnifico pois, pode nos ajudar em 
   nosso dia a dia e também dentro das quadras. 

Para que isso aconteça, é totalmente com você, 
pois a decisão de ouvir e obedecer é somente 
sua. Pense nisso!
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“Vejam que diferença! Quem Me ouve e 
obedece vive em paz e segurança, sem 
ter medo do mal.” Provérbios 01:33
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1 - Quais são os seus maiores medos?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2 -  Como você encara seus medos?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3 - Você pede a ajuda de Jesus em alguma situação 
de medo? Conte-nos!
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
________________________________________
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