
O  G O L  
DA VIRADA!!! 

A história de Zequinha 
Um fominha de bola. 



Zaquinha chegou no campo e 
gritou: Oi Bia, vamos jogar? Agora 
não! Por que? Estou pensando 
em umas coisas. Que coisas, 
Bia? Zequinha, quem criou você? 
Essa é fácil: foi meu pai e minha 
mãe! Resposta errada! Foi Deus, 
o Criador! É mesmo, como 
assim? Vou te explicar: A vida 
pode ser comparada a uma 

partida de futebol. Deus quis fundar um time e por 
isso criou as pessoas para formar uma equipe 
invencível, e falou: vocês podem jogar e se divertir, 
mas se brigarem, falarem palavrão ou cometerem 
alguma falta grave, que é PECADO,  será afastado 
de Deus, o jogo vai ser suspenso, todo o time 
ficará sujo e será expulso do campo. Mas, um dia... 

O JOGO FOI INTERROMPIDO 
A desobediência gerou o pecado, também 
separou o time de Deus, o fundador. 

Começou uma partida equilibrada, mas o 
capitão do time cometeu uma falta grave. Aí 
o Justo Juíz deu cartão vermelho, o jogo foi 
suspenso e todo o time ficou muito sujo,  foi 
expulso do campo e se afastou de Deus. 
Está escrito: “Mas as suas maldades 
separaram vocês do seu Deus; os seus 
pecados esconderam de vocês o rosto dele, 
e por isso ele não os ouvirá.” (Isaías 59:2) 



TODOS FICARAM TRISTES 
A expulsão do time trouxe tristeza, frustração e até 
raiva, porque somente um pecou e fez a falta 
grave. “O pecado entrou no mundo por meio de um 
só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. 
Como resultado, a morte se espalhou por toda a 
raça humana porque todos pecaram.” (Romanos 
5:12) 

Por causa de um jogador, todos foram expulsos 
e abriu um abismo entre Deus e os jogadores. 



A ÚNICA SOLUÇÃO  
O Criador mostrou o novo caminho para a 
equipe. 

“Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida; ninguém pode chegar até o 
Pai a não ser por mim.” (João 14:6)  
O time só pode retornar ao jogo através de 
Jesus Cristo. 



A SUBSTITUIÇÃO  
A culpa da falta caiu sobre Jesus Cristo para 
salvar todo o time e colocar a equipe em campo. 
 “Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou 
sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que 
nós, em união com ele, vivamos de acordo com a 
vontade de Deus.” (2Coríntios 5:21) 

A vontade de Deus é que através de Jesus 
Cristo todos fiquem limpos, felizes, voltem para 
o campo e vençam para sempre o jogo da vida. 

Mas, para entrar nesse time, é 
preciso receber Jesus Cristo 
no seu coração.  
Você pode convida-lo agora 
mesmo para entrar em seu 
coração. Faça esta oração: 

Senhor Deus, eu convido 
Jesus Cristo para entrar 
em meu coração e o 

recebo como meu único e suficiente 
Salvador e Senhor. Me perdoe por todas as 
faltas e jogadas erradas que eu fiz. Muito 
obrigado por me aceitar no seu time e me 
tornar mais que vencedor. Amém  



A PARTIR DE AGORA: 

Deus perdoou todas as suas faltas 
(PECADOS); 
Você é um novo jogador porque ficou limpo. 
Você agora joga no time mais que vencedor. 
Você também pode ajudar outros jogadores. 
 

Zequinha aprendeu que vencer 
o jogo da vida é muito melhor.  
Ele disse: Eu era fominha de 
bola, agora sou fominha de 
Deus! Uhu!!! 

VAMOS DIVIDIR A BOLA? 
Faça como a Bia, não deixe 
mais ninguém jogar sozinho! 
Se esta mensagem foi 
importante para você, passe 
para alguém e convide para o 
nosso time de vencedores. 



Venha para a melhor 
jogada da sua vida! 
Estude, explore e 

pesquise informações 
sobre Deus, Jesus Cristo, 

Amor e Fé. Use o link, 
Digitalize o código abaixo para iniciar 
sua partida para o conhecimento do 
Criador. Faça as lições e desfrute do 

grande amor de Deus.

http://missoesurbanas.com/bem-vindo
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