PRINCÍPIO 5:

VITÓRIA ALÉM DA COMPETIÇÃO

Deus requer investimento total hoje para o retorno eterno amanhã.
PERGUNTE: Como faço para viver
para o reino de Deus em vez de viver
para o meu reino?
LEIA: Mateus 25:14-30 A parábola
dos talentos

TEMA: Deus requer investimento total
hoje para o retorno eterno amanhã
VIVA: Investir seu esporte e sua vida no
reino de Deus alinham-no com a missão
de Deus no mundo.

Jesus faz uma pergunta perspicaz em MATEUS 16:26: “Pois que proveito o
homem tem se ele ganha o mundo inteiro e perde sua alma?” (NASB). Se você
ganha em todas as áreas temporárias desta vida e perde sua alma por toda a
eternidade, então o que realmente ganhou?
Em seguida, em MATEUS 25, Jesus conta uma parábola sobre os servos que
investiram o dinheiro de seu mestre antes que ele retornasse. Esta parábola pode
dar-lhe uma nova perspectiva sobre o que fazer com o que você tem.

DEUS CONFIOU MUITO AOS SEUS SERVOS. ELE
PRESENTEOU VOCÊ DE FORMA ÚNICA.
Estas são algumas das formas nas quais Deus moldou você:
Dons espirituais - 1 Coríntios 12
Coração - as coisas pelas quais você se apaixona
Habilidades - atléticas, intelectuais, artísticas, musicais, etc.
Personalidade - sua maneira de pensar e agir, suas emoções, etc.
Experiências - Deus não desperdiça qualquer experiência, boa ou ruim.
(Nós também temos posses, oportunidades, tempo, recursos, etc.) O que você
vai fazer com o tesouro que está sendo confiado a você?

SEUS SERVOS TÊM A ESCOLHA DE INVESTIR (USAR)
OU ENTERRAR (ESCONDER) SEUS TESOUROS.
A) INVISTA SEUS TALENTOS IMEDIATAMENTE. (MATEUS 25:14, 19)
Você possui talentos com um propósito.
Você tem responsabilidade por seus talentos.
Você não sabe quanto tempo tem antes de seu relógio parar.

B) INVISTA SEUS TALENTOS TOTALMENTE. (MATEUS 25:16, 17)
Deus quer que você O ame com TODO seu coração, TODA sua alma, TODA sua
mente e TODA sua força. Mateus 22:37 Amá-Lo significa viver obedientemente
para Sua glória, com tudo o que você tem.

C) INVISTA SEUS TALENTOS FIELMENTE. (MATEUS 25:20-30)
Será necessária coragem para usar seus talentos fielmente para a glória de Deus
por toda sua vida. Você ficará desanimado. Ficará cansado. Mas você precisa ser
fiel porque Deus avalia seus investimentos.
1) Recompensas podem ser obtidas: maior responsabilidade e
alegria do mestre
2) Consequências serão sofridas: perda de responsabilidade e
desaprovação do mestre
Cada dia, cada conversa, cada jogo, cada treino, cada volta, cada passo, cada
minuto, cada respiração é uma oportunidade de honrar a Deus com os talentos
que Ele confiou a você.
Não fique tão envolvido consigo mesmo e com seu esporte de forma a perder
de vista o plano maior de Deus para você. Talentos foram dados a você por Deus.
Ele também lhe deu uma um número desconhecido de dias para investir esses
talentos. Invista-os com sabedoria. Compita hoje como se fosse seu último jogo,
seu último dia. Ele pode ser.
“APENAS UMA VIDA, QUE LOGO PASSARÁ, SÓ O QUE É FEITO PARA
CRISTO DURARÁ.” C.T. STUDD

ADORE A DEUS COM TODA SUA VIDA.
ENCONTRE SUA IDENTIDADE SOMENTE EM CRISTO.

NÃO PARE DE CRESCER EM SUA FÉ.
CONFIE EM DEUS MESMO QUANDO A VIDA FOR SOFRIDA.

VIVA A CADA DIA COM O FIM EM MENTE.

