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Quebra-gelo (5 min)
Que tipo de relógio você usa?

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

Tempo de cantar (5 min)
Utilize o hino de sua preferência.

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O tempo passa. Refl etir sobre nossa vida faz com que pensemos 
em como o tempo é implacável e como estamos lidando com ele.
 No dicionário, encontramos que o tempo é uma série 
ininterrupta e eterna de instantes; uma medida arbitrária da duração 
das coisas; época (relativo a certas situações da vida, ao estado das 
coisas, aos costumes, às opiniões).
 No grego, a palavra tempo tem dois signifi cados: chronos e 
kairós. Chronos é o tempo do relógio, do calendário, dos dias da semana 
e dos anos. É daí que vem as palavras cronograma e cronômetro. É o 
tempo cronológico e sequencial; é o tempo como o medimos. Já o 
kairós é o tempo oportuno: dias de sol, tempo de se relacionar, tempo 
de aprender, férias, trabalho, viagens e vida na igreja. O kairós é o 
tempo que nós aproveitamos.
 Nada melhor que administrar seu tempo da melhor maneira
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possível: debaixo da presença de Deus. Que tudo que fazemos, seja 
feito de tal forma que não produza arrependimentos ou esforço 
empreendido em coisas que se tornarão tempo perdido para nós. 
Valorize oportunidades, não fi que preso a erros do passado. Com 
Cristo, a cada sol que nasce, você tem uma nova oportunidade, um 
novo tempo de ter uma vida plena com ele.

Refl exão
1. De que forma você tem lidado com o tempo?
2. O que você já deixou de fazer por causa do tempo?
3. Qual a importância de relacionarmos o tempo chronos com o 

kairós no nosso dia a dia?

Orando uns pelos outros (10 min)
Formem duplas de oração para pedir a Deus sabedoria na 
administração do tempo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu 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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