FÉ E FUTEBOL
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ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Mais uma vez estamos vivendo o momento que muitos brasileiros esperam e sonham: A COPA DO MUNDO!
Queremos aproveitar esta oportunidade para refletirmos sobre o assunto, de poder conversar dentro da célula
sobre esse esporte que é tão amado em todo o Brasil, e por que não dizer todo o mundo.
O nosso desejo não é que o estudo venha gerar conflitos ou mesmo brigas nas células, mas que seja um ponto
de conversa sobre o assunto.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Você gosta de futebol?
2. Você torce parta algum time?
3. Você vai aos estádios ou assiste pela televisão?
TEXTO: 2 Coríntios 10:3-7
INTRODUÇÃO:
 Não podemos esquecer que a todo momento estamos inseridos em um grupo (time).
 Como cristãos fazemos parte do time de Cristo.
 Então, precisamos estudar, fazer nossa preparação e concentração para atuar na melhor posição do time
de Cristo.
 Como fazer isto:
1. DESFRUTE E POTENCIALIZE AS OPORTUNIDADES DO FUTEBOL
 Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 1 Cor. 10.3
 Vivemos como seres humanos: vivemos com as coisas terrenas – trabalho, esporte, escola, empresa,
roupas...
 Porém nossos padrões não podem ser humanos. Nossa vida, nossa luta, nosso dia a dia, nossa diversão,
nossos valores não são humanos.
 O que o texto pede ao cristão: Purifique seus hábitos, seu entretenimento, suas palavras, seus
relacionamentos, sua vida e até o futebol!
 Isso também me leva a entender também que posso desfrutar de coisas que são usadas para o mal se eu
as usar para o bem.
 Não é porque tem gente fazendo mal-uso do futebol que você vai parar de usufruir do que é bom. Não é
porque alguém usa para o mal que você não pode usar para o bem.
 Não porque alguém usa a faca para matar alguém que não posso usar uma faca para cortar um alimento.
 O mal não está no futebol em si, está nas pessoas, no ser humano. Se você como pessoa usa para o bem,
o problema na sua vida está resolvido.


Como usar para o bem:
o Saúde
o Amizades: pessoas saudáveis têm boas amizades.

o

Espiritualidade: evangelismo (a maior igreja brasileira dos EUA começou com futebol e até hoje
usa o futebol como estratégia eficiente para evangelizar).

2. SEJA MAIS DISCÍPULO DE CRISTO DO QUE TORCEDOR DO SEU TIME
 Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo
todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 2 Cor. 10.5.
 O futebol é uma área que prende muito brasileiro dentro de uma estrutura de pensamento: sonhos, devoção,
mobilização etc.
 Você é mais torcedor do que discípulo de Cristo...
o Se você grita e/ou se alegra mais por um gol do que por Jesus
o Se você fica mais ansioso para assistir um jogo do que para orar e ler a Bíblia
o Se você fala mais de futebol do que de Jesus
o Se você tem mais disposição para investir na camiseta do seu time do que ofertar no Reino
o Se você fica acordado frequentemente até meia noite para assistir os jogos de quarta e acha difícil
vir à vigília


Nas Torcidas Organizadas geralmente encontramos:
o Radicalidade
o Mobilização
o Violência





Imagine se todo cristão tiver a mesma intensidade no Reino?
Sendo radical contra o pecado, radical em servir à Deus, em discipular, adorar, evangelizar.
Se formos rápidos e desprendidos para a mobilização do Reino, dispostos a viajar, à se dedicar à Cristo
como as organizadas se dedicam aos seus times.
Se formos violentos contra o diabo, contra a carne e contra o mundo.
Se guerrearmos espiritualmente destruindo as obras do inverno. Imagine o que aconteceria...




3. COMO PARTE DO TIME DE CRISTO TENHA UMA CAUSA MAIOR DO FUTEBOL
 As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir
fortalezas. 2 Cor. 10.4.
 Não seja apenas mais um de quem não se é esperado nada. Aprenda o valor da vida e dedique a sua ao
que realmente importa!
 Você pode canalizar sua força para uma causa maior, você pode viver uma vida maior! Viva para Cristo!
 Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. (Rom. 11:36).


Como lutar:
o Oração: dentro das igrejas, nos locais como ato profético
o Evangelização: vamos fazer eleve resgate ao redor dos estádios, vamos fazer reação global.
o Conscientização: fale sobre isso, pesquise informações, leve isso para discussão na sua faculdade,
leia, comente...
o Denúncia, mobilização: mobilização nas redes sociais. Protestos pacíficos e inteligentes.

CONCLUSÃO
 Acima de tudo, seja discípulo de Jesus primeiro. Se tem na sua vida um amor maior do que o amor por
Jesus, se você entregou sua vida à alguém ou a alguma causa antes de se entregar a Cristo, com certeza
você não é feliz, pois só Cristo te preenche completamente.
 Relembre o primeiro versículo: “Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus.” (1 Cor. 10.31).
 Você quer que sua vida seja para a Glória de Deus? Quer agradar a Deus? Quer deixar ele te fazer
realmente feliz e realizado? Entregue-se à Ele!

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações, pelos líderes.
 Pelo aniversário da Igreja.
 Por Lucas Fonseca – Pela quebra da religiosidade dentro das igrejas aqui, no Peru, que é muito grande.
 Por Jhonatas – para Deus levantar mantenedores para a realização do prático.

