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INTRODUÇÃO 

No calendário da FIFA, chegou o momento em que reina a febre 
do futebol! Você seria perdoado se pensasse que uma epidemia 

que transforma o comportamento tenha se espalhado pelo globo. 
Em alguns lugares, nações inteiras paralisam, torcedores frenéticos 
deixam de dormir e decretam folga no trabalho para torcer por sua 
seleção, na tentativa de empurrá-la à vitória. 

Bem-vindo aos jogos da Copa do Mundo! Por um mês, 32 países 
lutarão pela supremacia do futebol, e os melhores talentos do fute-
bol desfilarão perante o mundo. Anos de planejamento, treinamento 
disciplinado, e intensa competição, finalmente, serão vistos neste 
evento único em que serão coroados os campeões do mundo para os 
próximos quatro anos. Com a respiração em suspenso, um quarto da 
população do mundo terá a alegria de assistir e vibrar.

A maioria dos times, que chegaram até esse ponto, tem o entro-
samento perfeito! Para ganhar uma vantagem extra, os treinadores 
lutam para elaborar o plano perfeito de jogo, utilizando os jogadores 
e estratégias certas. As vitórias ou derrotas, muitas vezes são decidi-
das fora de campo.

A Copa do Mundo emociona muitos nos dias de hoje, porque espe-
lha o desejo dos admiradores em sua luta pela busca de significado e 
do sucesso. Como um janela para a alma, a épica batalha em campo 
também nos lembra da nossa luta diária contra o pecado, a tenta-
ção, o egoísmo, e a morte. Você também tem um plano para vencer? 
Nas páginas a seguir, você encontrará histórias que podem indicar 
o caminho da vitória, não apenas para o próximos quatro anos, mas 
para a eternidade. 



T antas vezes nos sentimos maravilhados ao 
ouvir as histórias de competidores que, das 

profundezas de suas derrotas anteriores, superaram 
grandes desvantagens e alcançaram o sucesso. 
Cada um de nós ao competir pode experimentar 
este sentimento de confiança e superação seja nos 
esportes, na vida ou em seu interior. 

Para competir com confiança
Uma competição justa nas experiências diárias 
significa mais do que seguir simples regras 
quando estas estão alicerçadas na sabedoria e 
no caráter do nosso Criador. O nosso bem-estar 
neste mundo competitivo não depende apenas 
de vencermos ou perdermos um certo contrato, 
argumento ou jogo. Quando o nosso foco se 
fundamenta na habilidade ilimitada de Deus em 
cuidar de nós até mesmo nos pequenos detalhes, 
podemos competir, não apenas para o nosso 
próprio benefício, mas também para o bem-estar 
dos nossos competidores. 

O IMPORTANTE  
É COMPETIR



Para competir com honra
Acreditar no que se faz e fazer o nosso 
melhor para vencer e ao mesmo tempo 
ter boa vontade, honra e confiança 
independente do resultado, deve ocupar 
o nosso pensamento e atitudes. Sem fé, é 
impossível agradar a Deus, e os competidores 
quando dão tudo de si para vencer nos jogos 
e na vida, devem buscar o seu fortalecimento 
na presença de Deus em suas vidas. 
Praticando a fé mesmo nas competições, 
honramos a Deus. Embora o fato de vencer 
não signifique tudo na vida do competidor, 
significa o resultado de seus esforços. Existe 
honra na vitória, especialmente quando ela 
não é apenas do competidor, mas de todos 
que estão ao seu redor. 

Correr para vencer. Em 1 Coríntios 9:24, 
o apóstolo Paulo usou uma imagem 
provavelmente familiar aos seus leitores — 
uma imagem tirada diretamente do evento 
esportivo olímpico de sua época, conhecido 
então como os Jogos do Istmo. Com esse 
cenário competitivo em mente, Paulo 
escreveu: “Vocês sabem que numa corrida, 
embora todos os corredores tomem parte, 
somente um ganha o prêmio. Portanto, 
corram de tal maneira que ganhem o 

prêmio” (1 CORÍNTIOS 9:24).

Quando os atletas dos Jogos Ístmicos 
treinavam diligentemente para vencer as 
corridas, sabiam de duas coisas: Primeiro, 
que uma só pessoa poderia levar o 
primeiro prêmio; e segundo, que o prêmio 
que o atleta recebesse se deterioraria e 
perderia o valor com o tempo.

“Vocês sabem que 
numa corrida, 

embora todos os 
corredores tomem 
parte, somente um 

ganha o prêmio. 
Portanto, corram 

de tal maneira que 
ganhem o prêmio.”  

(1 CORÍNTIOS 9:24)



 DIA 1  

VENCENDO A TENTAÇÃO

A dependência de drogas, álcool, sexo ou jogo atormenta a vida 
de muitos atletas. Às vezes, questionamos por que jogadores de 

futebol talentosos poderiam cair na cilada, comprometendo sua car-
reira e família. Especialistas acreditam que as personalidades forte-
mente compulsivas e obsessivas, necessárias ao seu sucesso, tornam 
os jogadores mais propensos à dependência do que a maioria das 
outras pessoas. O “glamour” e a atenção que seu status de estrela 
atrai, assim como sua juventude, contribuem para o problema. Acres-
cente-se a isso muito dinheiro e tempo livre, e você terá uma situação 
ideal para que surjam problemas.

Você está preso a uma 
dependência mutiladora? 
Se sua resposta for sim, 
você não está sozinho. 
Todos lutam contra ten-
tações, incluindo o após-
tolo Paulo cujos escritos 
formam parte do  Novo Testamento da Bíblia. Ele grita frustrado: 
“Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. 
Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio” (ROMANOS 7:15). O 
verdadeiro problema, de acordo com Paulo, é interno e não externo:  
“…mas o pecado que vive em mim é que faz” (v.17). Precisamos parar de 
atribuir a culpa a fatores externos e lidar com a nossa natureza peca-
minosa que nos expõe às tentações. Mas, “…Quem me livrará deste 
corpo que me leva para a morte?” (v.24). A resposta é “…nosso Senhor 
Jesus Cristo!…” (v.25). Jesus veio para nos dar vitória sobre o pecado. 
Você já a experimentou? 

Ao culparmos os 
outros, desistimos 
da esperança de uma 
transformação real.



rumo ao gol4Eu não entendo o que faço, pois não faço 
o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que 
odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei 
diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz 
isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo 
que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza 
humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a von-
tade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois 
não faço o bem que quero, mas justamente o mal 
que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço 
o  que não  quero, já não sou eu quem faz isso, 
mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu 
sei que o que acontece comigo é isto: quando quero 
fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mau. 
Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. 
Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, 
uma lei que luta contra aquela que a minha mente 
aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado 
que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me 
livrará deste corpo que me leva para a morte? Que 
Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso 
Senhor Jesus Cristo! Portanto, esta é a minha situação: 
no meu pensamento eu sirvo à lei de Deus, mas na prática 
sirvo à lei do pecado. (ROMANOS 7:15-25)

curiosidades da copa
1. Qual foi a Copa do Mundo mais fria já registrada? 



 DIA 2  

PERGUNTA IMPORTANTE

Tempos atrás, Claude Makélelé, um dos melhores jogadores meio-
-campistas defensivos do mundo, era virtualmente desconhecido. 

Com 1,70 m de altura e pesando 70 kg, ele não era exatamente o 
mais alto ou o maior em campo. Mas era o motor que impulsiona-
va sua equipe a avançar. Seu papel era cortar os ataques do adversá-
rio, fazer um rápido passe de ataque à frente e manter o adversário 
recuado. Ele era tão bem-sucedido nesta capacidade, que as pessoas 
começaram a perguntar: “Quem é aquele jogador?”

As opiniões sobre Jesus variam. Muitas pessoas não o têm em alta 
conta, descartando-o como se estivesse iludido ou simplesmente 
louco. Por Ele afirmar ser o Filho de Deus, elas ironicamente o chamam 
“o homem que andou sobre as águas”. Embora algumas pessoas achem 

alguns de Seus ensinamentos 
interessantes, rejeitam Sua  afir-
mativa de que Ele é o Salvador 
do mundo. A maioria, porém, não 
enxergando  valor ou relevância, 
simplesmente o ignora.

Existem, contudo, outras que 
discordam, fazendo referências 
às suas próprias vidas transfor-

madas. Algumas que perderam tudo são gratas por terem sido tiradas 
da beira do precipício. Todas elas testemunham sobre a realidade e 
importância de Jesus em suas vidas, defendendo-o resolutamente.

Mas, no final do dia, não interessa o que os outros dizem, contra ou 
a favor, mas quem você diz que Jesus é. 

Jesus é Deus 
se traduzindo 
numa linguagem 
que podemos 
compreender.  
—S. D. Gordon



rumo ao gol4Jesus foi 
para a região que fica perto da 
cidade de Cesareia de Filipe. 
Ali perguntou aos discípulos:  
— Quem o povo diz que o Filho 
do Homem é? Eles responderam:  
— Alguns dizem que o senhor é João 
Batista; outros, que é Elias; e outros, 
que é Jeremias ou algum outro pro-
feta. — E vocês? Quem vocês dizem que 
eu sou? — perguntou Jesus. Simão Pedro 
respondeu: — O senhor é o Messias, o Filho 
do Deus vivo. Jesus afirmou: — Simão, filho de João, 
você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum 
ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu.  
(MATEUS 16:13-17)

curiosidades da copa
2. Qual foi a Copa mais violenta?

3. Qual foi o gol mais rápido marcado em uma Copa do Mundo? 

Você sabia… que o jogador uruguaio Juan Eduardo Hohberg desmaiou 
em campo depois de marcar o segundo de seus dois gols na partida 
entre Uruguai e Hungria na Copa da Suíça, em 1954? Ele recebeu atendi-
mento médico e se recuperou no hospital. 



 DIA 3  

GOL CONTRA

A trágica morte de Andrés Escobar deve ser um dos acontecimen-
tos mais tristes da história da Copa do Mundo. Esticando-se para 

cortar um cruzamento, o defensor colombiano, horrorizado, assistiu 
a bola desviar em sua perna e ir direto para sua própria rede, dei-
xando seu goleiro totalmente no contrapé, totalmente desprevenido. 
Jogando contra os Estados Unidos, aquele custoso erro eliminou a 
altamente favorita equipe da Colômbia da Copa do Mundo de 1994. 
Dez dias mais tarde, ele foi morto com um tiro em sua cidade natal.

Parece que, em alguns 
casos, não se dá uma segunda 
chance aos erros cometidos. 
Escobar, certamente, não a 
recebeu. Felizmente, em nossa 
vida somos, com frequência, 
capazes de nos redimir e recu-
perar de nossos enganos, mas 
nem sempre podemos ter essa certeza.

O maior erro que podemos cometer é rejeitar o Filho de Deus, Jesus 
Cristo, cuja morte na cruz possibilita àqueles que nele creem receber 
o perdão total de Deus por seus pecados. Receber ou rejeitar Jesus 
determinará se aceitaremos ou não nossa nova chance de vida eterna.

A Bíblia nos adverte: “Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não 
sejam teimosos…” (HEBREUS 3:15). Precisamos reconhecer Jesus antes de 
nos apresentarmos a Deus um dia, e evitar marcar o “gol contra” defi-
nitivo para o qual não existe a segunda chance. 

A justiça de Deus 
é feita por meio 
de Jesus, e nele há 
misericórdia.



rumo ao gol4Por isso Jesus também morreu fora da cidade 
de Jerusalém para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus 
pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e 
soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não 
temos nenhuma cidade que dure para sempre; pelo contrário, pro-
curamos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, 
ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apre-
sentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. 
Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses 
os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam 
as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais 
de vocês porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês 
obedecerem, eles farão o trabalho com alegria; mas, se vocês não obe-
decerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em 
nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consci-
ência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a 
vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de 
volta a vocês o mais depressa possível. (HEBREUS 13:12-19)

curiosidades da copa
4. Qual a seleção com o maior número de cartões vermelhos 

acumulados em Copas do Mundo? 

5. Qual o primeiro país africano a vencer uma partida em uma 
Copa do Mundo? 

Você sabia… que na Copa do Mundo de 1938, 
realizada na França, o jogador brasileiro Leônidas 
marcou um gol descalço? O fato ocorreu no jogo 
entre Brasil e Polônia, vencido pelo Brasil por 6 a 5.



 DIA 4  

COMEMORAÇÃO 
PREMATURA

E ra uma disputa classificatória e com o placar final em 4x4, as 
equipes italianas Termeno e Dro foram para a decisão por pênaltis.

Michael Palma apresentou-se para o chute que manteria o Termeno na 
competição. Mas o seu chute potente fez a bola bater na trave! O pobre 
Palma, com as mãos no rosto, lançou-se ao chão enquanto Loris Angeli, 
goleiro do Dro, corria come-
morando com grande alegria. 
Mas o jogo ainda não tinha 
acabado. A bola foi chutada 
com tanta força, que quicou 
na direção do gol ao tocar o 
chão e, lentamente, ultrapas-
sou a linha!

Como diz o ditado, o jogo só acaba quando o árbitro apita: Angeli 
comemorou cedo demais.

Em Lucas 12:15-21 lemos sobre alguém que comemorou prema-
turamente. A maioria de nós poderia se identificar com o plano de 
aposentadoria do homem rico. Pensando ter feito o suficiente para 
garantir um futuro confortável, ele decidiu comemorar, descansar, 
comer, beber e alegrar-se (v.19). Mas Jesus destaca a loucura de acredi-
tar que somente os bens materiais podem preparar-nos para a vida, 
porque “…a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas 
que ela tem…” (v.15). Em vez disso, Ele nos diz para nunca desprezar-
mos Deus, pois Ele tem a chave para o nosso futuro (v.20).

Não comemore a sua vida cedo demais, pois ela ainda não acabou. 
O homem rico e tolo descobriu isso tarde demais. 

Você não pode 
levar nada consigo, 
mas pode deixar  
um legado.



rumo ao gol4E continuou, dizendo a todos: — Prestem aten-
ção! Tenham cuidado com todo tipo de avareza porque a verdadeira 
vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que 
sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: — As terras de 
um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pen-
sar: “Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que 
vou fazer? Ah! Já sei! — disse para si mesmo. — Vou derrubar os meus 
depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei 
todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a 
mim mesmo: ‘Homem feliz! Você tem tudo de bom que precisa para 
muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se.’” Mas Deus lhe 
disse: “Seu tolo! Esta noite você vai morrer; aí quem ficará 
com tudo o que você guardou?” Jesus concluiu:  
— Isso é o que acontece com aqueles que jun-
tam riquezas para si mesmos, mas para Deus 
não são ricos. (LUCAS 12:15-21)

curiosidades  
da copa
6. Qual a maior goleada da história 

da Copa do Mundo? 

7. Em qual Copa do Mundo se 
utilizou, pela primeira vez, os 
cartões vermelho e amarelo?



 DIA 5  

VERDADEIRO ARMADOR

Como jogador criativo, o papel do armador é contribuir e armar 
jogadas para os atacantes do seu time. Distribuindo passes 

“matadores” aos laterais ou aos jogadores da linha de frente, ele ini-
cia os ataques do seu time e tenta destruir a defesa do oponente. Sua 
intuição e habilidade em fazer a leitura do jogo o capacitam a fazer 
lançamentos perfeitamente colocados para seus colegas. Possuidor 
de impressionantes habilidades de drible e passe de bola, o armador 
pode transformar rapidamente a defesa em ataque para sua equipe.

Às vezes, gostaríamos que ocorresse o mesmo na vida real, pen-
sando que, se existisse um “armador”, tudo seria diferente. Infe-
lizmente, mesmo os especialistas em resolver os problemas dos 
outros não estão, eles mesmos, livres de problemas, mas sim, cerca-
dos pelo pecado e limitados por sua própria finitude.

Mas existe alguém que é o verdadeiro Criador. Ele fez maravilhas 
por nós que “…que ninguém nunca viu nem ouviu” e “…que jamais 
alguém pensou que podia acontecer” (1 CORÍNTIOS 2:9). Num único 
lance, Deus virou o jogo, resolvendo definitivamente o problema do 
pecado e da morte por nós. Para aqueles que creem em Seu Filho, 
Jesus, Ele lhes deu Seu Espírito para guiá-los diariamente em suas 
jornadas  com Ele e, finalmente, em direção à gloriosa vida eterna 
com o Criador. 

“Porém quando o Espírito 
da verdade vier, ele ensinará 
toda a verdade a vocês…”  
—Jesus (João 16:13)



rumo ao gol4Porém, para os que são espiritualmente 
maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de 
uma sabedoria deste mundo nem a dos poderes que o governam e 
que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a 
sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedo-
ria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia 
escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora gover-
nam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se a tivessem conhe-
cido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem 
as Escrituras Sagradas: “O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o 
que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus 
preparou para aqueles que o amam.” Mas foi a nós que Deus, por 
meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina 
tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.  
(1 CORÍNTIOS 2:6-10)

curiosidades  
da copa
8. Qual goleiro ficou o maior tempo 

sem tomar gols em uma 
Copa do Mundo? 

9. Qual o jogador mais novo 
a marcar um gol em Copa 
do Mundo? 

10. Qual o gol mais polêmico de 
Copas do Mundo?



 DIA 6  

PASSE CARO 

No mundo do futebol atual, os passes atingiram valores estratos-
féricos. Cristiano Ronaldo foi transferido do Manchester United 

para o Real Madrid por vultosos 80 milhões de libras esterlinas em 
2009! Os clubes se dispõem a pagar por jogadores valorizados que 
possam ajudá-los a disputar os louros, atrair a multidão e aumentar 
a receita de bilheteria.

Embora nós, como meros 
mortais, possamos engolir 
em seco diante de valores 
tão astronômicos assim, os 
passes caros raramente se 
limitam  apenas ao futebol. 
De fato, o maior passe de 
todos  os tempos foi pago 
por pessoas como você e eu 
— não, você não leu errado: 
alguém pagou um alto 
preço por nós. A Bíblia deixa bem claro que não precisamos ser “alguém” 
para que Deus nos perceba. Ele sempre nos amou e demonstrou isso 
quando “…nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofere-
ceu por todos nós!…” (ROMANOS 8:32). Para o nosso bem, Jesus veio e pagou 
o preço supremo — Ele morreu em nosso lugar — para não precisarmos 
mais encarar o julgamento de Deus por nossos pecados. O Senhor pro-
mete que quem crer na pessoa de Jesus e no que Ele fez por nós pode, 
agora, ser “transferido” de um mundo de pecado e morte para o reino de 
amor e vida de Deus, onde um relacionamento íntimo e duradouro com 
Ele é uma nítida possibilidade.

O preço já foi pago, mas você já foi “transferido”? 

Jesus afirma:  
“…quem ouve as 
minhas palavras e 
crê naquele que me 
enviou […] já passou 
da morte para a 
vida”. —Jesus (João 5:24)



rumo ao gol4De fato, quando não tínhamos força espiri-
tual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Difi-
cilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às 
leis. Pode ser que alguém tenha cora-
gem para morrer por uma pessoa 
boa. Mas Deus nos mostrou o 
quanto nos ama: Cristo morreu 
por nós quando ainda vivíamos 
no pecado. (ROMANOS 5:6-8)

curiosidades da copa
11. Por que não houve Mundial nos anos de 1942 e 1946? 

12. Qual seleção mais chegou em finais de Copas do Mundo? 

13. Qual jogador é o maior artilheiro de todos os tempos da 
história da Copa do Mundo?



 DIA 7  

VALOR VERDADEIRO

Quando se divulgou a notícia de que a Taça Jules Rimet fora rouba-
da em Londres, enquanto estava exposta para promover a Copa 

do Mundo de 1966 na Inglaterra, houve um tumulto no mundo  do 
futebol. O presidente da exposição, Cecil Richardson, surpreendeu-se 
pelo fato de o ladrão ter levado apenas o troféu de três mil libras 

esterlinas, deixando  intactas 
as exposições de selos avalia-
das em três milhões de libras 
esterlinas. Parecia que o apelo 
do troféu como ícone foi o que 
atraiu o criminoso.

Jesus contou duas histó-
rias em Mateus 13:44-46 para 
ilustrar como é valioso o reino 

do céu. Como o tesouro escondido e a pérola de valor incalculável que 
fazem um homem e um mercador abrirem mão de tudo que possuem, 
o reino do céu, quando adequadamente avaliado, também provocará 
uma reação radical na vida daquele que busca.

Infelizmente, nem todos enxergam assim. O brilho superficial dos 
tesouros terrenos cega facilmente o olhar de muitas pessoas para o 
valor verdadeiro das coisas que se compreendem apenas espiritual-
mente. Somente aquelas que veem e compreendem a diferença entre 
a fantasia passageira e realidade eterna, podem livrar-se desse engano.

O ladrão pensou que a Taça Jules Rimet tivesse maior valor do 
que os selos comemorativos, mas quando se trata do reino do céu em 
comparação às riquezas do mundo, a decisão se torna mais fácil. Qual 
você escolheria hoje? 

Não é tolo quem 
desiste daquilo que 
não pode manter 
para alcançar o que 
não pode perder.  
—Elliot



rumo ao gol4“O Reino do Céu é como um tesouro escon-
dido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão 
feliz, que vende tudo o que tem, e depois volta, e compra o campo. 
O Reino do Céu é também como um comerciante que anda procu-
rando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo 
de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola.”  
(MATEUS 13:44-46)

curiosidades da copa
14. Qual o técnico com maior 

número de jogos 
acumulados em Copas?

15. Que jogador detém 
o recorde da 
expulsão mais 
rápida da história da 
competição?

16. Qual a diferença 
entre a Chuteira de 
Ouro e a Bola de Ouro? 



 DIA 8  

O PREÇO VERDADEIRO

De que maneira você determina o valor do passe de um joga-
dor de futebol? Disseram-me que estabelecer esse o preço é 

complexo. Para chegar a um valor, proprietários, clubes e empresários 
incluem nos cálculos fatores como idade, nível de habilidade, status 
de ídolo, posição em campo ou federação em que joga no momento. 
Mas esse é apenas o valor estabelecido para o jogador. O verdadeiro 
valor está no que os outros pensam e estão dispostos a pagar.

De que maneira estima-
mos o nosso valor e quanto 
valemos? Para a maioria o 
senso de valor próprio vem, 
por intermédio do que os 
outros pensam de nós — 
nossos pais, cônjuge, filhos, 
irmãos, amigos, vizinhos, 
colegas, superiores e, até mesmo, subordinados. As opiniões deles impor-
tam, independentemente do quanto fingimos o contrário.

Se a estima de seres humanos imperfeitos pode nos afetar pro-
fundamente, quanto mais é capaz a avaliação de alguém que nos 
conhece perfeitamente, e para quem a humanidade deve prestar con-
tas! Alguma vez consideramos o quanto Deus, o justo Juiz, nos valo-
riza? Apesar de nossos pecados e imperfeição, em Tito 2:14 declara 
que Ele “…se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda 
maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence 
somente a ele.”

A todos os que o reconhecem, Ele lhes dá o valor que realmente 
importa. Certifique-se de estar na lista quando aquele dia maravi-
lhoso chegar. 

A medida da sua 
importância para 
Deus é demonstrada 
pela morte de  
Cristo por você.



rumo ao gol4O ensinamento 
verdadeiro e que deve ser crido e aceito 
de todo o coração é este: Cristo Jesus 
veio ao mundo para salvar os peca-
dores, dos quais eu sou o pior. Mas 
foi por esse mesmo motivo que Deus 
teve misericórdia de mim, para que 
Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua 
paciência comigo. E isso ficará como 
exemplo para todos os que, no futuro, 
vão crer nele e receber a vida eterna. Ao 
Rei eterno, imortal e invisível, o único 
Deus — a ele sejam dadas a honra e 
a glória, para todo o sempre! Amém! 
(1 TIMÓTEO 1:15-17)

curiosidades da copa
17. O que é o Troféu Fair Play?

18. Qual o único país que participou de todas as edições da 
Copa do Mundo? 



 DIA 9  

ALÍVIO VERDADEIRO 

Matthias Sindelar, votado como o maior centroavante de  
todos os tempos da história do futebol austríaco, fez parte 

da celebrada seleção da Áustria, a qual teve um período de inédito 
sucesso durante a década de 1930, e que os comentaristas esportivos 
apelidaram de Wunderteam (Time Maravilha). As fascinantes habili-
dades de Sindelar frequentemente deixavam os goleiros perplexos 
enquanto ele valsava até chegar ao gol. Igualmente assombrosa era 
sua inflexível lealdade. Como patriota austríaco, se recusou a jogar 
pela Alemanha quando a sua terra natal foi anexada e a Wunderteam 
foi desmantelada em 1938. Mas, um ano depois, seu corpo foi encon-
trado na cama. Ele tinha 35 anos.

Embora muitos admirem pessoas como Sindelar, que, com grande 
risco pessoal, se posicionam e recusam ceder ao mal, poucos optam 
por fazer o mesmo. “Melhor um covarde vivo do que um herói morto” 
é a máxima de vida da maioria.

As pessoas não estão prontas 
a pagar o preço por fazer o que é 
certo. Mas, não nos enganemos: 
ceder também não sai barato. 
Culpa, vergonha, arrependimento 
e aversão a si mesmo são emo-
ções poderosas que podem levar 
à estagnação.

Você sente o peso de uma consciência atormentada? Então, 
venha para Jesus. Seu convite a todos os cansados e sobrecarrega-
dos é: “…eu lhes darei descanso” (MATEUS 11:28). O perdão e a verda-
deira restauração começam com Ele, que age corretamente em todo 
o tempo. 

Deus está sempre 
pronto a nos 
perdoar quando 
a nossa confissão 
é verdadeira.



rumo ao gol4Nós temos um Grande Sacerdote para diri-
gir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um 
coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas 
culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente 
a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus 
cumprirá as suas promessas. (HEBREUS 10:21-23)

curiosidades da copa
19. Qual o nome do mascote oficial da Copa do Mundo da 

Rússia 2018?

20. Qual o nome da bola da Copa do Mundo da Rússia 2018?

Você sabia… que na Copa de 74 houve um jogo entre a Alemanha 
Oriental e a Alemanha Ocidental? A Alemanha Oriental ganhou o jogo 
por 1x0, mas acabou sendo eliminada depois pela Holanda e Brasil.



 DIA 10  

UM DIA GLORIOSO

Aparecer no maior palco do futebol pode ser muito assustador. 
Com inúmeras câmeras de televisão lhe acompanhando e, atra-

vés delas, incontáveis milhões de pares de olhos observando cada 
movimento seu, você pode ser perdoado caso se sinta um pouco ner-
voso. Além disso, há os comentaristas esportivos com reportagens 
“ao vivo” em todos os idiomas conhecidos, 
analisando cada passe, chute e disputa de 
bola. Certamente, os 100 mil torcedores 
gritando e agitando bandeiras nas arqui-
bancadas também não podem ser ignora-
dos. Como complemento a esse espetácu-
lo, você tem os dignitários — presidentes, 
chefes de Estado, primeiros-ministros e 
até reis e rainhas adornando a ocasião. E, se você mesmo sediar a 
própria Copa do Mundo…

Em poucas palavras, você é o alvo da atenção global, assistido por 
crianças descalças e de olhos arregalados em favelas, e também 
por  realezas esplendidamente vestidas em camarotes reservados 
para as pessoas consideradas como “mais importantes”. 

Nos dias de hoje, parece não existir ocasião melhor capaz de riva-
lizar esse evento quadrienal em que o mundo todo tem a mesma 
expectativa, observando com a respiração suspensa.

Mas a Bíblia nos conta sobre um dia vindouro que superará de 
longe esse evento. É o dia que Deus separou para a revelação de Seus 
filhos. Nesse dia, toda criatura, grande ou pequena de toda a criação, 
não apenas da Terra, se reunirá para testemunhar a espetacular apre-
sentação. Nervoso? Pode crer! 

Nosso maior 
privilégio é 
desfrutar 
da presença 
de Deus.



rumo ao gol4Eu penso que o que sofremos durante a 
nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória 
que nos será revelada no futuro. O Universo todo espera com muita 
impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos 
realmente são. Pois o Universo se tornou inútil, não pela sua própria 
vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta 
esperança: Um dia o próprio Universo ficará livre do poder destru-
idor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade 
dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o Universo todo 
geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E 
não somente o Universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como 
o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos 
dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que 
sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio 
da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que 
esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que 
fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos 
esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então espera-
mos com paciência. (ROMANOS 8:18-25)

curiosidades da copa
21. Quantas seleções disputam a fase de grupos do mundial? 

22. Quais países disputam pela primeira vez o mundial? 



 DIA 11  

ARRISCAR

Foi a primeira final de Copa do Mundo na história a ser decidida 
por pênaltis.

O primeiro a chutar foi o capitão italiano, Baresi, que mandou a 
bola por cima da trave. A seguir, o chute fraco do brasileiro, Santos, foi 
agarrado. Albertini colocou os italianos na liderança. Romário empa-
tou para o Brasil. Em seguida, Evani conseguiu fazer a bola entrar. 
Porém, Branco empatou ao mandar o goleiro para o lado oposto.  
Massaro cobrou, mas o seu chute foi brilhantemente bloqueado. Logo 
depois, Dunga, o intransigente capitão do Brasil, marcou. Todas as 
esperanças estavam em Baggio, o último a chutar pela Itália. Ele e 
mandou a bola para o céu.

O Brasil levantou o troféu de 
ouro pela quarta vez na história 
da Copa do Mundo em 1994.

Alguns não gostam de deci-
são por pênaltis, dizem que são 
como jogos de azar. Não há 
habilidade ou trabalho da equipe envolvida, apenas sorte.

Infelizmente, muitos sentem-se preparados para arriscar a sorte 
com Deus diante de Seu trono de julgamento um dia, apoiando-se em 
alguns méritos acumulados. Mas a Bíblia alerta que confiar no esforço 
humano não é suficiente: “não é o resultado dos esforços” (EFÉSIOS 2:9).

Mas aquilo que não podemos fazer, Deus fez por nós. Ele garante 
que os que vierem a Jesus Cristo serão perdoados e viverão eterna-
mente com Ele.

Por que arriscar seu destino eterno? A menos que você queira ser 
um batedor de pênaltis. 

As situações 
impossíveis são 
oportunidades 
para pedir que 
Deus nos resgate.



rumo ao gol4Antigamente, por terem 
desobedecido a Deus e por terem cometido peca-
dos, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele 
tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam 
a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o 
espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos 
nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza 
humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, 
porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos 
destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é 
muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que, quando estávamos 
espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos 
trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus 
vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos res-
suscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial Deus fez 
isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da 
sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio 
de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da 
fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salva-
ção não é o resultado dos esforços de vocês; portanto, ninguém pode 
se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora; 
em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as 
boas obras que ele já havia preparado para nós. (EFÉSIOS 2:1-10)

curiosidades da copa
23. Qual foi o único país a não sofrer nenhum gol durante o 

mundial de 2006, na Alemanha?

Você sabia… que na base da Taça da Copa existe espaço para gravar o 
nome das seleções campeãs somente até o ano de 2038?



 DIA 12  

CAÇADOR DE TALENTOS

“A cho que encontrei um gênio para você” foram as famosas 
palavras do caçador de talentos Bob Bishop, num telegrama 

enviado ao chefe do Manchester United, Matt Busby, em 1961. Quem 
era o gênio? A lenda do futebol, George Best. Naquele tempo, o rapaz 
magro, de 15 anos, da cidade de Ulster, mal sabia que aquelas pala-
vras haviam-no colocado na rota do estrelato do futebol, pavimen-
tando o caminho para que ele se tornasse o ponta do Manchester 
United, jogador da seleção da Irlanda do Norte e o melhor futebolista 
europeu do ano.

Os superastros não aparecem em cena por acaso. Muitos devem 
as suas ilustres carreiras a algum olheiro atento que os descobriram 
quando eram apenas meninos magricelas e lhes deram a passagem 
à fama e glória.

Há outro Olheiro sempre ocupado em procurar por pessoas que Ele 
possa transformar em santos e enviá-las para a estrada da glória na 
eternidade. A despeito de nossa atual natureza egoísta repugnante, Ele 
almeja transformar qualquer um que esteja disposto em um ser santo 
e lindo, perfeito como Deus (2 CORÍNTIOS 3:18) — até os anjos são compa-
rativamente insignificantes se comparados a Ele!

Deus é o nosso Olheiro e Seu 
Filho Jesus Cristo é a passagem 
para a glória. Creia em Jesus e 
você estará no caminho, não para 
um pouco de fama passageira, 
mas para a glória eterna.

De fato, nada supera a mensagem: “Acho que encontrei para você 
um candidato disposto à glória.” 

Jesus transforma 
os pecadores em 
santos. 



curiosidades da copa
24. Qual o primeiro jogador a ser flagrado 

em exame antidoping?

Você sabia… que na Copa do Mundo reali-
zada nos Estados Unidos, em 1994, o defen-
sor mexicano Marcelino Bernal, ao tentar 
salvar uma bola, exagerou na força e acabou 
quebrando a trave? Isso ocorreu no jogo entre 
Bulgária e México.

rumo ao gol4Antes da criação do mundo, Deus já nos havia 
escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim 
de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem 
culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos 
tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e 
a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele 
nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte 
de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são 
perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com 
tanta fartura! Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que 
havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar 
por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autori-
dade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são 
feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a 
sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus 
nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. 
(EFÉSIOS 1:4-11)



 DIA 13  

QUASE CONSEGUI

A triste imagem do zagueiro Samuel Kuffour, do Bayern de Munique, 
batendo repetidamente no gramado em total frustração após seu 

time perder para o Manchester United na final da Liga dos Campeões  
da UEFA em 1999, permanece profundamente gravada na memó-
ria de muitos fãs do futebol. O Bayern vencia por 1x0 ao final dos 
90 minutos, quando o árbitro Pierluigi Collina sinalizou três minutos 
de acréscimo. De alguma maneira, contra todas as probabilidades, o 
United conseguiu fazer dois gols contra a equipe alemã segundos 
antes do final da partida.

Qualquer um diria que foi um momento de partir o coração para 
os jogadores do Bayern e seus torcedores, pois eles estiveram muito 
próximos da vitória.

Aquele momento espelha a dolorosa decepção daqueles que 
quase irão ao céu no Dia do Julgamento, servindo de alerta a todos 
os que persistem em rejeitar Jesus.

Você está quase convencido a crer em Jesus? Então, pare de adiar 
e reconheça-o enquanto pode. Não siga o rei Agripa que, embora 
tenha se sentido profundamente tocado pelas palavras de Paulo 
decidiu evitar o desafio (ATOS 26:28).

“Quase” não será o suficiente 
no Dia do Julgamento. De fato, 
isso dificultaria — saber que você 
esteve na porta do céu, mas se 
recusou a atravessá-la.

O choro e o ranger de dentes no último dia serão por muito mais 
do que uma passageira medalha de prata, pois será pela morte eterna 
da nossa alma. 

Quase crer em 
Jesus é rejeitá-lo 
completamente.



rumo ao gol4E Paulo terminou, dizendo: — Portanto, ó 
rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a 
mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda 
a região da Judeia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles 
precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer 
coisas que mostrassem que estavam, de fato, arrependidos. Foi por 
isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do 
Templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado, 
e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos 
humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os 
profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o 
Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar 
a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando 
Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: — Paulo, você está 
louco! Estudou tanto, que acabou perdendo o juízo! Paulo respon-
deu: — Eu não estou louco, Excelência; estou em perfeito juízo e digo 
a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem 
porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito 
bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. (ATOS 26:19-26)

curiosidades da copa
25. Qual foi a partida com o maior número de gols?

26. Qual seleção possui a maior média de gols 
por partida?



 DIA 14  

MUDANÇA DE TÁTICA

A partida era disputada em ritmo furioso, com os dois times lutan-
do com energia e força para controlar o meio de campo. Não se 

concedia ou perdia espaço. O controle do meio de campo é crucial 
para o jogo moderno porque é lá que, habitualmente, os ataques são 
orquestrados. No entanto, houve um momento em que o meio de 
campo era inexistente e os times costumavam jogar com quatro ou 
cinco zagueiros e até seis atacantes. Aqueles eram os dias do “bate 
e corre”, em que os zagueiros lançavam longas bolas esperançosas à 
frente do campo e os atacantes corriam atrás delas. Contudo, seria 
suicida insistir em jogar dessa maneira nos dias de hoje porque o 
jogo mudou e evoluiu.

O apóstolo Pedro destaca que existem escarnecedores que se 
recusam a crer em Jesus e, consequentemente, riem de Seu prome-
tido retorno para, um dia, julgar o mundo. Eles pensam que, uma vez 
que, desde o início da criação, nada mudou a vida continuará sempre 
igual (2 PEDRO 3:4).

Porém, o plano de jogo mudou 
desde então, pois Jesus veio e mor-
reu por nós. Agora, Deus colocou 
Jesus como o fundamento sobre 
o qual Ele julgará a humanidade 
(JOÃO  3:18). A não ser que creiamos 
em Jesus, não seremos perdoados e qualquer um que insistir em 
jogar pelas regras antigas será deixado para trás. Agora que sabemos 
o que está por vir, que tipo de pessoas devemos ser? 

Sua decisão em 
relação a Jesus 
determina a sua 
eternidade.



rumo ao gol4Primeiro vocês precisam saber que nos 
últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias 
paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: “Ele prometeu vir, não 
foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram, e tudo continua do 
mesmo jeito que era desde a criação do mundo.” Esses zombadores 
esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem, 
e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada 
da água e no meio da água e também que pela água do dilúvio o 
mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem 
estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem 
destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o Dia do Julga-
mento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus que-
ridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como mil 
anos, e mil anos, como um dia. O Senhor não demora a fazer o que 
prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência 
com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja 
que todos se arrependam dos seus pecados. Porém o Dia do Senhor 
chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com 
um barulho espantoso, e tudo o que há no Universo será queimado. 
A terra e tudo o que existe nela vão sumir. (2 PEDRO 3:3-10)

curiosidades da copa
27. Qual foi a primeira Copa do 

Mundo em que as seleções 
adotaram numeração para os 
jogadores?



 DIA 15  

DECEPÇÃO

Embora eles ostentassem uma aparência corajosa, era possível ver 
em seus olhos e ouvir em suas vozes. Cada um tinha pagado um 

alto preço para jogar na Copa do Mundo. Além do rigoroso treina-
mento, alguns tinham tirado suas famílias dos lugares de origem e 
aceitado uma redução de salário para jogar por um clube que eles 
acreditavam que poderia aumentar as suas chances de serem sele-
cionados. Mas quando finalmente foram selecionados, o inimaginável 
aconteceu — uma grave lesão forçou-lhes a saída! Que golpe terrí-
vel e, mais terrível ainda, se os jogos tivessem sido seu último grito 
de vitória!

Todos nós somos abalados quando a realidade não coincide com 
as nossas expectativas. Mas o quanto somos influenciados depende 
do que já aconteceu. Um revés temporário pode causar apenas um 
desconforto passageiro, mas uma perda permanente pode nos esma-
gar e entristecer durante anos.

No Salmo 73, encontramos alguém lutando com a decepção. Asafe 
quase perdeu seu ponto de apoio (v.2) e deixou de viver em justiça 
(v.13), devido às circunstâncias e às pessoas em sua vida. Mas quando 
buscou a Deus para encontrar uma resposta e cuidadosamente 
reexaminou o motivo do seu viver, retornou rapidamente à perspec-
tiva, declarando: “No céu, eu só tenho a ti. E, se tenho a ti, que mais 
poderia querer na terra?” (v.25).

Você sente-se perturbado pela 
decepção? Então, permita que Deus, 
não as suas expectativas, seja o 
motivo do seu viver. 

Apenas Deus é 
suficiente.



rumo ao gol4Porém, quando fui ao teu Templo, entendi o que 
acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escor-
regam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento 
e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos 
maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda 
de manhã. O meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revol-
tado. Eu não podia compreender, ó Deus; era como um animal, sem 
entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela 
mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com 
honras. No céu, eu só tenho a ti. E, se tenho a ti, que mais poderia querer 
na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a 
minha força, ele é tudo o que sempre preciso. (SALMO 73:17-26)

curiosidades da copa
28. Qual mundial não registrou nenhuma expulsão?

29. Que técnico também foi árbitro no mundial de 1930, 
no Uruguai?

30. Qual a primeira música oficial de Copas do Mundo? 

Você sabia… que na Copa do Uruguai, realizada em 1930, o uruguaio 
Héctor Castro tinha o antebraço direito amputado? Em função deste 
problema físico e de sua habilidade com a bola no pé, ganhou o ape-
lido de “El Divino Manco” (O divino manco).

Apenas Deus é 
suficiente.



 DIA 16  

UMA VITÓRIA ASSOMBROSA

N inguém deu uma oportunidade aos norte-americanos, os últi-
mos no torneio. Como uma seleção formada apenas por ama-

dores, de dedicação parcial, poderia derrotar a Inglaterra, os reis do 
futebol? Enquanto os ingleses vangloriavam-se de jogadores de classe 
mundial, os americanos só conseguiram juntar uma equipe com cartei-
ros, lavadores de pratos, professores e um motorista de carro funerário.

Mas em 1950, na primeira Copa do Mundo pós-guerra, os norte-
-americanos criaram um dos maiores desconfortos da história, derro-
tando os ingleses por 1x0, vitória chamada de: “O Milagre no Gramado”.

Uma vitória mais impressionante ocorreu há mais de dois mil anos, 
e virou a batalha da humanidade contra a morte, até então vitoriosa 
em todos os encontros que enfrentara.

Quando Jesus morreu, ninguém esperava mudança, mas o impro-
vável aconteceu naquele embate, e isto afetou profundamente toda 
a humanidade.

Sozinho, Ele assumiu o poder das autoridades seculares e reli-
giosas; os poderes espirituais que manipulavam as autoridades e a 
própria morte. Embora todos o descartassem, Ele transformou a apa-
rente derrota em vitória, a qual 
destruiu o poder do pecado e 
da morte, e subjugou todas as 
autoridades no céu e na terra 
(1  CORÍNTIOS 15:24,25). Sua morte 
infame se tornou o próprio sím-
bolo de amor, graça, perdão, vida 
e esperança. Ele fez tudo isso por mim e você. 

Jesus enfrentou a 
sombra da morte 
para nos trazer a 
luz da vida eterna.



rumo ao gol4Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, 
e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão res-
suscitados. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, 
assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim 
como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, 
por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém cada um 
será ressuscitado na sua vez: Cristo, o primeiro de todos; depois os 
que são de Cristo, quando ele vier; e então virá o fim. Cristo destru-
irá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e 
entregará o Reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que 
Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo 
que será destruído é a morte. (1 CORÍNTIOS 15:20-26)

curiosidades da copa
31. Em qual partida foi registrada a maior temperatura de todos os 

mundiais?

32. Qual o total de jogos realizados até o 
mundial de 2014?



 DIA 17  

CARRINHO

O carrinho é executado por um zagueiro que, habitualmente, che-
ga pelo lado, joga-se ao chão e desliza com um pé avançado 

na tentativa de tirar a bola dos pés de um atacante. Pelo modo como 
esse movimento é feito, o contato é inevitável e, invariavelmente, o 
atacante cai sobre o zagueiro. Alguns consideram isso perigoso, citan-
do estatísticas que atribuem aos carrinhos 25% de todas as lesões do 
futebol. Outros, porém, argumentam que, quando feito adequada-
mente, é uma das maneiras mais eficazes de interromper um ataque.

Desde o início, o pecado dominou a humanidade. Tirando pro-
veito de nossos desejos, trouxe sofrimentos incontáveis e, finalmente, 
morte a todos (“…esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o 
pecado, quando já está maduro, produz a morte” —Tiago 1:15). Mas, 
dois milênios atrás, numa jogada de “tudo ou nada”, a eternidade deu 
um carrinho no pecado, tornando-o impotente para nos condenar à 
morte. Jesus, o Filho de Deus, foi ao “chão” literalmente, deixando o 
céu e vindo ao mundo para cumprir a vontade de Seu Pai. Tornando-
-se homem, o Filho de Deus 
tomou o nosso lugar e mor-
reu na cruz. Nossa dívida 
pelo pecado foi paga inte-
gralmente pela morte do 
único sem pecado.

A morte não ameaça mais aqueles que creem. Jesus os libertou, 
dando-lhes vida eterna. Que carrinho perfeito esse que tirou o pecado 
da jogada! 

A fé em Jesus 
constrói uma ponte 
sobre o abismo 
da morte.



rumo ao gol4Jesus disse: — Eu afirmo a vocês que isto é 
verdade: não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem 
dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá 
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. — Queremos que o 
senhor nos dê sempre desse pão! — pediram eles. Jesus respondeu: 
— Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e 
quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês 
não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o 
Pai me dá virão a mim; e de modo nenhum jogarei fora aqueles que 
vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele 
que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a von-
tade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai 
me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a 
vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele 
tenham a vida eterna; e no último dia eu os ressuscitarei. (JOÃO 6:32-40)

curiosidades  
da copa
33. Qual o total de gols feitos até a Copa de 2014?

34. Qual o país que mais sofreu gols em todos 
os mundiais? 

35. Qual o país mais marcou gols, 
somando-se todos os mundiais? 



 DIA 18  

BARRIL DE PÓLVORA

Ao longo dos anos, a FIFA experimentou seu quinhão de violên-
cia ao organizar partidas de Copa do Mundo. Ocorreram rixas 

envolvendo jogadores e dirigentes adversários, e também brigas entre 
torcedores e simpatizantes rivais, resultando em lesões graves, des-
truição de propriedades e até mortes. Nações entraram em guerra por 
causa de uma partida de futebol.

Um jogo cheio de emoções pode 
transferir rapidamente a batalha do 
gramado às arquibancadas e para 
fora dos muros do estádio. Patrio-
tismo, inveja ou preconceito decla-
rado podem incitar violência gra-
tuita numa multidão ensandecida. Às vezes, o jogo é uma desculpa 
para desabafar uma inimizade fervilhante, frustração ou raiva.

O apóstolo Paulo sabe quanto uma raiva desenfreada pode 
crescer rapidamente, uma ferramenta perfeita que Satanás explora. 
Paulo nos incita a negar que Satanás tenha essa oportunidade, esta-
belecendo um limite para nossa raiva: “… não fiquem o dia inteiro 
com raiva” (EFÉSIOS 4:26). Temos de lidar com a raiva logo, antes que 
ela nos controle.

Aristóteles disse: “Qualquer pessoa pode irar-se, isso é fácil; mas 
irar-se com a pessoa certa, no grau certo, no momento certo, pelo 
motivo certo e da maneira certa, isso não está ao alcance de todos, 
não é fácil.” Por esse motivo, Paulo enfatiza que apenas a transforma-
ção completa feita por Deus pode nos ajudar (v.20-24). 

Guardar 
ressentimentos 
duplica o fardo 
e o trabalho.



rumo ao gol4Mas não foi essa a maneira de viver que 
vocês aprenderam como seguidores de Cristo, […] Portanto, aban-
donem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem 
uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus dese-
jos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam 
completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada 
por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra 
na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Por isso não 
mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, 
pois todos nós somos membros do corpo de Cristo! Se vocês ficarem 
com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o 
dia inteiro com raiva. Não deem ao Diabo oportunidade para tentar 
vocês. Quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar 
a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam 
palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, 
que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, 
para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não 
façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito 
é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a 
garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem 
toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos 
e maldades! Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com 
os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de 
Cristo, perdoou vocês. (EFÉSIOS  4:20-32)

curiosidades da copa
36. Qual o país que mais venceu jogos em 

Copas do Mundo?



 DIA 19  

SAINDO DA LINHA

A poucos minutos do fim do jogo, os Stags foram para o tudo ou 
nada, com todos os jogadores para frente, inclusive o goleiro, 

para manter viva as suas esperanças. Empurrando e puxando, os 
jogadores lutavam para posicionar-se para o escanteio.

O goleiro do Rhino correu para a bola, mas, mudou de ideia e come-
çou a voltar quando os jogadores subiram em direção a bola. Mas a 
bola conseguiu passar por todos os jogadores e caiu para Fathi Sunny, 
o menor jogador em campo, que se esgueirou por detrás dos outros 
jogadores e a cabeceou, tirando-a do alcance do desamparado goleiro.

Mudar de ideia após sair da linha pode ser desastroso. O jovem 
rico de Marcos 10:17-23 descobriu isso ao procurar Jesus, buscando 
herdar a vida eterna. Sua vida tinha sido de boa moral, e ele acreditava 

que sua riqueza era uma indica-
ção da aprovação de Deus (vv.19,20). 
Tudo que ele precisaria fazer seria 
praticar o bem um pouco mais e 
Deus o aceitaria. Será que Jesus 
poderia ajudá-lo?

No entanto, Jesus o desafiou 
a passar adiante o símbolo de 
sua confiança — sua riqueza (v.21). 
As boas obras humanas nunca 

poderão satisfazer Deus e nem conquistar para nós a vida eterna. Por 
isso, a vida eterna é um presente de Deus e o jovem rico precisava 
seguir Jesus.

Infelizmente, ele “saiu de sua linha” para encontrar-se com Jesus, 
mas saiu de mãos vazias. E nós, reagiríamos dessa mesma maneira? 

Se pudéssemos 
conquistar nossa 
própria salvação, 
Jesus não teria 
morrido para 
garanti-la. 



rumo ao gol4Quando Jesus estava saindo de viagem, um 
homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: —
Bom Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus 
respondeu: —Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais 
ninguém. Você conhece os mandamentos: “Não mate, não cometa 
adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não 
tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe.” —Mestre, desde 
criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos! — respon-
deu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: —Falta mais 
uma coisa para você fazer: vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro 
aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me 
siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara; e, porque era muito 
rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos, que 
estavam em volta dele, e disse: —Como é difícil os ricos entrarem no 
Reino de Deus! (MARCOS 10:17-23)

curiosidades da copa
37. Qual país não participou da Copa 

de 1950 porque a FIFA não permitiu 
que os jogadores jogassem 
descalços?

38. Em 1994, Roger Milla, com 42 
anos, foi o jogador mais velho 
a marcar um gol na história das 
Copas. Em qual seleção ele jogava?



 DIA 20  

HERÓIS DESVALORIZADOS

E le pegou a bola em seu meio-campo, correu pelo gramado e tro-
cou passes com um colega na área do adversário. Em seguida, dri-

blou habilmente um zagueiro antes de fazer o corte para o escondido 
Tardelli, que aguardava imediatamente fora da meia-lua. Não foi um 
grande primeiro toque, mas Tardelli, sob pressão, conseguiu mandar 
a bola para o fundo da rede. E, como dizem, o resto é história. A Itália 
venceu a Copa do Mundo contra a Alemanha em 1982.

Aquele era o líbero Gaetano Scirea, um grande jogador que defen-
dia e atacava bem. “Gae” era um homem quieto que evitava a publici-
dade, mesmo tendo vencido, para o clube e para o país, todos os prin-
cipais troféus do futebol de seu tempo. Somente após aposentar-se, 
sua genialidade foi, finalmente, reconhecida por todos. Como todos 
os heróis não reconhecidos, sua atenção era direcionada a fazer o 
que é certo.

Os quatro leprosos fizeram o certo quando descobriram o 
arraial deserto dos sírios. Em vez de manter segredo, eles decidi-
ram contar “…no palácio” (2 REIS 7:9). Por falar em heróis não reco-
nhecidos, esses excluídos do convívio social, na verdade, salvaram 

os habitantes de Samaria 
da fome por inanição ao 
tomarem a decisão correta.

Confie no Justo Juiz de 
toda a Terra para corrigir 
tudo definitivamente.

Qualquer um pode ser um herói não reconhecido ao fazer o que 
é certo e reconhecer que Deus vem em primeiro lugar. 

Os heróis do céu, 
geralmente, são 
desconhecidos  
na terra.



rumo ao gol4Quatro homens que sofriam de uma terrível 
doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de 
Samaria. Eles disseram uns aos outros:  —  Por que ficamos aqui sen-
tados esperando a morte? […] E assim, quando começou a escurecer, 
eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, 
não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um 
barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de 
guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos 
heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao 
anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando 
as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como 
estava. Quando os quatro homens chegaram ao acampamento […], 
comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e 
as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí volta-
ram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então 
disseram: — Nós não estamos agindo bem! Temos boas notícias e 
não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, 
certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no 
palácio. Então […] gritaram para os guardas que estavam nos portões: 
— Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos 
ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas 
estão do mesmo jeito que os sírios deixaram! Os guardas anunciaram 
a notícia, e ela foi contada no palácio. (2 REIS 7:3-11)

curiosidades  
da copa
39. Em 1950, o Maracanã recebeu o maior público 

em finais de Copas do Mundo. Quantas pessoas 
estavam assistindo ao jogo no estádio? 



VENCENDO O JOGO  

Existem muitas lições que podemos apreender da Copa do Mundo. O 
que você aprendeu? Talvez você vislumbrou algo que fez soar um 

acorde em você, despertando uma fome pela verdadeira glória, honra, 
e permanência que este mundo não pode satisfazer. Ao refletir sobre 
as histórias neste folheto e assistir os jogos, talvez você sinta o reflexo 
dos seus próprios medos e aspirações e deseje fazer algo a respeito de 
sua vida. Por isso, o convidamos a considerar seriamente o que a Bíblia 
diz sobre a jogada perfeita que Deus planejou para você.

Nações e indivíduos precisam pagar caro pelo reconhecimento do 
mundo, porém ganhar a aprovação de Deus custa muito mais. Primeiro 
devemos superar a barreira do pecado que nos separa dele. Infeliz-
mente, somos tão alheios à enormidade de nossa vergonha e culpa, 
que nem mesmo conseguimos lamentar sobre as trevas da nossa alma.

Essa assombrosa ignorância nos torna incapazes de vencer. Preci-
samos da ajuda de Deus desesperadamente. Se você estiver se sen-
tindo assim, neste momento, significa que Deus está agindo em você. 
Não adie sua decisão, mas aceite o plano perfeito de Deus em trazê-
-lo para perto de si por intermédio de Jesus Cristo. Diante disso, nós 
convidamos a fazer a seguinte oração:

Amado Deus, sei que não vivi confiando no Senhor,  
e estou profundamente arrependido  

por isso. Obrigado por me amares e enviares Jesus para  
morrer na cruz para pagar o preço por  

minha rebelião. Com Tua ajuda confiarei em ti e em Jesus  
como meu Salvador. Por favor, ajuda-me  

a parar de viver do meu jeito, e, te permitir  
assumir o controle da minha vida.

Se essas palavras expressam o desejo do seu coração, você ini-
ciou um relacionamento pessoal com Deus! Queremos encorajá-lo a 
frequentar uma igreja cristã e a comunicar-lhes essa sua decisão. 



RESPOSTAS DAS CURIOSIDADES DA COPA
1. A Copa do Mundo de 2010, na África do 

Sul, foi a mais fria. A partida entre Brasil e 
Coreia do Norte marcou -1°C.

2. A Copa do Mundo de 1962 foi uma das 
mais violentas de todos os tempos. Nos 
cinco primeiros dias de jogos, cerca de 50 
jogadores ficaram contundidos em função 
de jogadas violentas.

3. Na Copa do Mundo do Japão/Coreia do Sul, 
realizada em 2002, o jogador turco, Hakan 
Sükür, marcou aos 11 segundos um gol 
contra a seleção da Coreia do Sul.

4. A seleção com maior número de cartões 
vermelhos acumulados em Copas do Mundo 
é do Brasil, com 11 cartões vermelhos.

5. A Tunísia. Venceram os mexicanos por 3 a 1, 
na Argentina (1978).

6. Hungria 10 X 1 El Salvador, na 
Espanha (1982).

7. Copa do México, em 1970.
8. O goleiro italiano Walter Zenga, na Copa de 

1990, ficou 517 minutos sem sofrer gols.
9. Pelé, com 17 anos e 239 dias, em 1958.
10. É o gol de mão de Maradona contra a 

Inglaterra em 1986.
11. Devido à Segunda Guerra.
12. Alemanha, que chegou 8 vezes em finais.
13. O jogador Miroslav Klose (polonês 

naturalizado alemão) detém o recorde de gols 
marcados em Copas do Mundo, com 16 gols.

14. É o técnico alemão Helmut Schön. Ele 
comandou a seleção da Alemanha entre as 
Copas de 1966 a 1978.

15. O uruguaio José Batista foi expulso aos 56 
segundos de jogo em 1986, no México.

16. A Chuteira de Ouro é concedida ao maior 
artilheiro, a Bola de Ouro é dada para o 

melhor jogador da Copa do Mundo. Ambos os 
prêmios são entregues ao final do mundial.

17. O Troféu Fair Play da FIFA é dado à equipe 
que demonstra o melhor espírito esportivo 
e melhor comportamento dentro e fora de 
campo desde a Copa de 1978.

18. Brasil (21 participações, com a Copa 
de 2018).

19. Zabivaka,  “aquele que marca gol”.
20. Telstar 18.
21. 32, sendo 14 seleções da Europa, 5 da Ásia, 

5 da África e 8 das Américas.
22. Islândia e Panamá.
23. A seleção da Suíça.
24. O defensor haitiano Ernest Jean Joseph, que 

foi proibido de disputar o restante do torneio.
25. Áustria 7 x 5 Suíça (1954).
26. Hungria, 2,72 gols por partida.
27. A de 1950. Os números variavam de 1 a 11 

de acordo com a posição dos atletas.
28. A Copa de 1950.
29. O boliviano Ulises Saucedo, técnico da 

seleção boliviana, também foi árbitro da 
partida entre Argentina 6 x 3 México.

30. “El Rock del Mundial” do grupo chileno Los 
Ramblers, no mundial do Chile, em 62.

31. A partida entre Alemanha e Coreia do 
Sul nos Estados Unidos, em 1994. Estava 
fazendo 46°C no estádio naquele dia.

32. 836 jogos.
33. 2.379 gols.
34. Alemanha, 121 gols sofridos.
35. Alemanha, 224 gols marcados.
36. Brasil, 70 jogos vencidos.
37. Índia.
38. Seleção de Camarões.
39. 199.854 pessoas.
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