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Sua vida é mais vulnerável
do que você pensa
Quebra-gelo (5 min)
Qual o seu sentimento em relação à vulnerabilidade da vida?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Tiago 4:13-16

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 No dia 1º de novembro de 2019, uma jovem de apenas 23 anos 
morreu após ser atropelada por uma moto na grande São Paulo. Foi 
enterrada no dia seguinte, exatamente no horário em que estaria se 
casando. O noivo e demais familiares tomaram a decisão de enterrá-la 
com seu vestido de noiva. Esta trágica morte é um lembrete cruel da 
brevidade de vida, dos sonhos interrompidos, dos projetos inacabados, 
das histórias sepultadas. Isso prova que ainda que façamos planos, 
nossa vida é vulnerável. É justamente sobre isso que Tiago fala no 
texto de hoje. Ele nos alerta não apenas sobre a brevidade da vida, 
mas também sobre a importância de vivermos sob a dependência de 
Deus, que tem em suas mãos o controle de tudo.
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 Esse texto provoca ainda outras importantes refl exões. Já que a 
vida é vulnerável, não devemos nos deixar consumir por sentimentos 
ou pensamentos que tirem nossa paz interior. Precisamos entender, 
ainda, que existe uma grande diferença entre esperar e perder tempo. 
No segundo caso, nossa vida estraga. No primeiro, nossos propósitos 
são garantidos. E, por fi m, não podemos subestimar o poder da fé. 
Ela não apenas move montanhas, mas garante a presença de Deus. 
E acredite: isso é tudo o que você precisa. O aspecto mais importante 
da fé não é o que ela pode fazer, embora possa até mover montanhas. 
O aspecto mais importante é que ela traz a presença de Deus para a 
nossa vida.

Refl exão
1. Saber que somos vulneráveis muda o que na nossa maneira de 

viver?
2. Qual é a lição mais importante que você tira da meditação e texto 

bíblico lido? 
3. Como a fé em Deus pode nos ajudar a viver uma vida com sabedoria 

mesmo diante da nossa vulnerabilidade?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e pedir a Deus 
sabedoria e fé para viver diante das incertezas da vida.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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