PRINCÍPIO 1:

AUDIÊNCIA DE UM
Só Deus é merecedor de sua adoração.
PERGUNTE: A quem ou o que
eu adoro?
LEIA: 1 Reis 18:20-40 Elias e os profetas de Baal

TEMA: Só Deus é merecedor de
sua adoração.
VIVA: Adore a Deus através do
seu esporte.

Os esportes são belos? São destrutivos?
Muitos diriam que a habilidade atlética é uma dádiva de Deus por meio da qual
você pode conhecer a alegria e o desafio da competição, o crescimento que vem
da adversidade e o deslumbramento que vem da interação com outros
seres humanos.
Para muitas pessoas, o esporte também se tornou VIDA… o lugar onde se
encontra a identidade e onde todas as esperanças e os sonhos vivem e morrem.
Você acha que o esporte é um ídolo em nosso mundo hoje?
Ídolo = qualquer coisa que começamos a adorar como um
substituto de DEUS.

VOCÊ PODE ESTAR ADORANDO O SEU ESPORTE
E NEM SEQUER PERCEBER ISSO.
Ídolos não são uma novidade. O profeta Elias do Antigo Testamento teve que
confrontar um dos ídolos de seu tempo. Os israelitas eram o povo escolhido
do único Deus verdadeiro (Javé). Eles adoravam a Ele, mas após três anos sem
chuva, começaram a adorar também a um falso deus da chuva chamado Baal.
Elias desafiou os profetas de Baal para provarem que Baal era real… mas seu
ídolo revelou-se falso:
» Baal permaneceu em silêncio quando eles o chamaram (v.26, 29)
» Baal mostrou-se impotente quando eles pediram uma demonstração
de seu poder (v.27)
» Os seguidores de Baal possuíam práticas destrutivas como uma forma
de adoração (v.28)
Você perceberá que o mesmo também é verdade para o esporte, se você o
adorar.
O esporte como um ídolo traz à tona o que há de pior em você.
O esporte nunca vai satisfazer plenamente os desejos mais profundos de sua
alma. Somente o Senhor Deus pode fazer isso. O esporte, assim como Baal,
provará ser silencioso, impotente e destrutivo se você tentar adorá-lo.

UMA RECEITA PARA A IDOLATRIA
Pressão extrema (de treinadores, fãs, mídia e família)
+ Inﬂuência poderosa (popularidade, dinheiro, prêmios)
+ Paixão avassaladora (vencer é tudo)
+ Emoções inebriantes (a excitação pela vitória e pelo sucesso)
= ADORAR O ESPORTE (idolatria)

DOIS TIPOS DE ATLETAS CRISTÃOS
1) UM ATLETA/TREINADOR QUE “POR ACASO” É CRISTÃO,
mas na verdade idolatra muitos deuses. Você trata Deus como se Ele fosse
apenas mais uma atividade ou área compartimentalizada de sua vida.
2) UM CRISTÃO QUE “POR ACASO” É ATLETA/TREINADOR:
Deus = Tudo na vida
Ele é sua VIDA e você vê cada área de sua vida como uma forma de adorá-Lo.

QUAL DESSAS DUAS DESCRIÇÕES
REPRESENTA VOCÊ?
Como você pode conhecer o melhor de Deus na vida e no esporte?
» Desista de seus ídolos para adorar apenas a Deus (v.36, 37)
» Adore a Deus humildemente com seus pensamentos e ações (v.38-39)
RESISTA à idolatria e à adoração do esporte.
EM VEZ DISSO, veja o esporte como uma oportunidade para:
» Exercitar e apreciar as habilidades dadas por Deus
» Conhecer Deus por meio de desafios, derrotas e vitórias
» Adorar a Deus com seus talentos, esforços e atitudes.

FAÇA DE DEUS A SUA
“AUDIÊNCIA DE UM” (AO1).

Adore-O por meio do seu esporte!

