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A conta mais importante
que você deve fazer
Quebra-gelo (5 min)
Se você morresse hoje, onde passaria a eternidade?
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
Salmos 90
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
O Salmo mais antigo da Bíblia está repleto de sabedoria e
ensino. O Deus eterno, que ordenou e assistiu ao nascimento dos
montes, é o refúgio do seu povo. Deus se importa conosco e tem sido
nosso abrigo no temporal de geração em geração.
Considerando a eternidade de Deus em contraste com as
limitações e a brevidade da vida, o salmista faz uma oração que deve
estar em nossa agenda diária: “Ensina-nos a contar os nossos dias para
que o nosso coração alcance sabedoria.”
O que significa contar os dias? Não é uma questão aritmética.
Contar os dias é uma expressão simbólica. Contar os dias é
compreender que cada dia pode ser o último e, por isso, devemos nos
preparar para a eternidade. O salmista está a dizer: “Senhor, a vida é
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tão curta, ensina-me a viver de acordo com os teus propósitos para
que eu seja sábio.”
Há um provérbio espanhol que diz: “A vida é curta para ser
pequena.” Os homens reduzem a vida à medida que vivem como se
Deus não existisse, na contramão dos seus propósitos. Aprender a
contar os dias é buscar conhecer e fazer a vontade de Deus em nossa
breve peregrinação em direção à eternidade.
“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa fazei
tudo para glória de Deus” (1Co 10:31).
Reflexão
1.

Contar os dias implica buscar conhecer a vontade de Deus para as
nossas vidas. Você tem feito essa conta?

2. O que você precisa mudar para priorizar a vontade do Senhor no
seu dia-a-dia?
3.

Leia Eclesiastes 12:13 e responda: qual é a melhor maneira de se
viver a vida?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para
que Deus conceda sabedoria para viver de maneira que o agrade.
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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