Primeiro dia
“Jogando, eu aprendo a ser feliz”
Pensamento do dia
“O esporte não é somente uma forma de entretenimento, mas - e eu diria
sobretudo - um instrumento para comunicar valores que promovem o bem da
pessoa e ajudam na construção de uma sociedade mais pacífica e fraterna”.
(Papa Francisco)
Texto Bíblico: 1º Coríntios 9,24-25

Oração
Senhor meu Deus - venho a vós agradecer a capacidade que me destes
de ser um atleta, abençoado e realizado.
Vim a este mundo sem nada.
Por isso, reconheço que a minha saúde, habilidade e capacidade física vem do
Senhor!
Fazei que tenha Saúde e disposição para treinar e desenvolver mais.
Fazei que meu treinamento seja melhor a cada dia.
Que eu seja leal e incentive os meus colegas, pois só assim terei forças para
prosseguir.
Fazei que receba a tua graça para completar todo percurso.
Que o meu resultado seja o melhor de todos, mas se, mesmo assim, não
merecer, agradeço, Senhor, humildemente, por poder competir, pois só vós
sabeis o que é melhor para mim.
Assim Seja ... Amém.

Canto
Viver Pra Mim É Cristo
Pe. Fábio de Melo

Senhor, preciso Te dizer
Que é impossível me esquecer
Que não estou só nesta batalha
Entre o bem e o mal
A cada nova experiência, eu Te glorifico mais
Te ter é a maior diferença em mim
Se os bons combates eu não combater
Minha coroa não conquistarei.
Se minha carreira eu não completar,
De que vale a minha fé tanto guardar.
Se perseguido aqui eu não for,
Sinceramente um cristão não sou.
A Tua glória quero conhecer,
Viver a experiência de sobreviver
Viver pra mim é Cristo
Morrer pra mim é ganho,
Não há outra questão, quando se é cristão.
Não se para de lutar.
Triunfarei sobre o mal,
Conquistarei troféus.
Não há outra questão, quando se é cristão
Não se para de lutar até chegar ao céu.
Se calarem o som da minha voz,
Em silêncio estarei a orar.
Se numa prisão me colocar,
Eu vou Te adorar.
Se minha família me trair,
Eu vou sonhar com Deus,
Viver seus planos.
Isso é parte de uma carreira de cristão.

Terceiro dia
“No esporte não há espaço para
discriminação ou individualismo.
Aqui somos todos irmãos”.
Pensamento do dia
“Para jogar em equipe, é necessário pensar, em primeiro lugar, no bem do grupo,
não em si mesmo. Para vencer, é preciso superar o individualismo, o egoísmo, todas
as formas de racismo, de intolerância e de instrumentalização da pessoa humana”.
(Papa Francisco)
Texto Bíblico: Carta de São Paulo aos Filipenses 3,17

Oração
Ó Pai, fazei que mantenhamos viva a fé e que conservemos a grata
memória do vosso Filho Jesus na preparação para as competições. Fazei que
sejamos companheiros de caminhada.
Que, em cada treino realizado, possamos procurar a vossa companhia.
Dai-nos coragem e iluminai todos os atletas que buscam realizar seus ideais.
Cuidai, Senhor, dos atletas que dedicam sua vida; dai saúde e paz a todos.
Ensinai-nos a competir sem discórdias. Ajudai a todos os que se preparam para
cumprir fielmente suas tarefas.
Que o cansaço e o desânimo nunca tomem conta de nossa luta diária em busca da
conquista, para que, no final de cada competição, além de todas as buscas pela
vitória, nunca haja vencidos, mas somente e sempre competidores fraternos,
dando-se as mãos.
Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Canto
Monte Castelo (Legião Urbana)
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor, eu nada seria.
É só o amor! É só o amor,
Que conhece o que é verdade.
O amor é bom, não quer o mal,
Não sente inveja ou se envaidece.
O amor é o fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer.
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos.
É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder.
É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor.
É um ter com quem nos mata a lealdade,
Tão contrário a si é o mesmo amor
Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem.
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face.
É só o amor! É só o amor
Que conhece o que é verdade.
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos.
Sem amor eu nada seria

Quarto dia
“Entre vencer ou perder, o que
importa são as histórias que eu
levo no coração”
Pensamento do dia
“O esporte sempre tem grandes histórias para contar sobre pessoas que,
graças a ele, saíram da condição de marginalidade e pobreza, das feridas e
dos infortúnios”. (Papa Francisco)
Texto Bíblico: João 14,33

Oração
Senhor...
Fazei que tenha Saúde e disposição para treinar e desenvolver mais.
Fazei que meu treinamento seja melhor a cada dia.
Fazei que eu seja leal e incentive os meus colegas, pois só assim terei forças para
prosseguir.
Fazei que meu resultado seja o melhor de todos, mas, se, mesmo assim, não
merecer, agradeço, Senhor, humildemente, por poder competir,
pois só vós sabeis o que é melhor para mim.
Assim Seja ... Amém.

Canto
Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
Compreender, que ser compreendido,
Amar, que ser amado,
Pois, é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna

