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Todos disfrutamos de um boa partida, o que o faz divertido e interessante é que sempre há um ganhador
e um perdedor. Ao soar o ultimo apito e a partida termina, todos esperamos estar no time ganhador. A vida
é um jogo muitas vezes. Um dia, no futuro o jogo terminará, os que estão no time ganhador celebrarão
enquanto os do outro time sofrerão a derrota por toda a eternidade. Diferente dos esportes, a vida não
tem revanche, muito menos próxima temporada. A outra coisa especial quanto a vida, é que sabemos
qual é o time ganhador e podemos escolher estar nesse time. As cores da bola ajudarão a entender como
Deus quer ter uma relação contigo e que ingresses a Seu time.
A

		
Deus foi quem criou o céu azul e os mares, também criou a você e mim. Deus quer ter uma
Z
U
relação intima conosco. (Genesis 1:1; Joao 3:16; Joao 3:16)
L
	Deus nos ama tanto que quer que nossa relação com Ele seja por toda a eternidade no
céu. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. O céu é um lugar onde não existirão
problemas. Ai não haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem a morte. (2 Pedro 3:9;
Apocalipse 21:21)

O
R
O

P	Deus é Santo, e nós não somos santos em nossa maneira de viver. Cometemos erros,
R
mentimos, nos enraivecemos e atuamos com ira. A Bíblia chama esses erros de “pecado” e
E
esses pecados nos separam de Deus. (Romanos 3:23; 6:23) [na bola de basquete as listras
T
O
representam a cor preta, enquanto nas outras bolas tem uma faixa.]
V
		
Falamos de quanto Deus nos ama. Seu amor é tão grande que esteve disposto a mandar
E
seu único Filho para pagar a penalidade dos nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de
R
M
Deus morreu na cruz e sofreu o castigo que você e eu deveríamos sofrer. A cor vermelha
E
representa o sangue que foi derramado na sua morte, e nos faz recordar que nossa dívida
L
H
com o pecado foi cancelada. (Joao 3:16; Romanos 5:8; 6:23)
O

		O verde representa crescimento novo nas arvores, os brotos das arvores e o verde dos
V
pastos sobre a face da terra. Da mesma maneira como novos filhos de Deus devemos
E
mostrar crescimento em nossas vidas. É nossa responsabilidade estudar a palavra de
R
Deus, viver em oração com Deus, congregar com os irmãos na fé, ser transparentes e
D
E
mostrar quem Jesus é em nosso viver diário, para que cresçamos em conhecimento e fé.
(2 Timóteo 2:15; 2 Pedro 3:18)
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		Quando Jesus morreu na cruz, Ele foi sepultado em uma tumba. Depois de três dias e três noites
B
ressuscitou, tal como Ele havia anunciado. Ele disse que se confessamos com nossa boca que
R
Jesus é o Senhor, e se cremos em nosso coração que Ele se levantou dos mortos, seremos
A
N
salvos. Salvos da culpa do pecado e nos dará a vida eterna. Você pararia para reconhecer seu
C
pecado, pedir que te perdoe e para que Ele seja seu Senhor e Salvador? A cor branca representa
O
como Deus nos vê depois que nos salva e tira o pecado das nossas vidas. Fomos lavados com
o seu precioso sangue e agora somos filhos de Deus. (Isaias 1:18; 1 Joao 1:9)

