LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com no
máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
UM MÊS APENAS PARA SE VIVER
TEXTO BASE (leia o texto)
ROMANOS 12:9-10
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos
outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
O QUE FAZER COM APENAS UM MÊS DE VIDA
PERGUNTA?
•

Se tem um mês para viver, o que você faria?

Thomas Campbell, disse: “É vaidade querer viver muito, e descuidar de vive bem”.
E disse mais, Allan Saxe, “A morte é universal, pois todos morreram, mas nem todos
vivem”!
“Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem
quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a
vestimenta”? Mateus 6:25

SÃO INUMROS OS MOTIVOS
1. PREOCUPACÕES HUMANAS, EM RELAÇÃO A VIDA
•
•
•
•

Duração da vida, mas do amor a ela!
Relacionamentos, desvalorizados!
A supervalorização dos bens de consumo e a ilusão gerada pelos bens duráveis!
Guerras e mortes em busca de mais espaço e poder!

LEIA O TEXTO BIBLICO

E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um
homem rico tinha produzido com abundância; E
arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho
onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto:
Derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus
bens; E direi a minha alma: Alma, tens em depósito
muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e

folga. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a
tua alma; e o que tens preparado, para quem será? Assim
é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para
com Deus. Lucas 12:16-21

2. VOLTAMOS A PERGUNTA
Se tivéssemos apenas um mês
•
•

Tentaríamos melhor, com nossos relacionamentos pessoais!
Procuraríamos enganar a morte?
O que está escrito em Eclesiastes 7:1-2
Melhor é a boa fama do que o melhor
unguento, e o dia da morte do que o dia
do nascimento de alguém. Melhor é ir à
casa onde há luto do que ir à casa onde há
banquete, porque naquela está o fim de
todos os homens, e os vivos o aplicam ao
seu coração. Eclesiastes 7:1,2

Para não termos que deixar para o último mês de vida para nos tornar melhor, precisamos
observar pessoas que em nossa vida parecem nos provar o tempo todo!
3.
•
•
•
•

TIPO DE PESSOAS:
Pessoas lixas, aquelas que nos moldam
Pessoas martelo, forcam a barra querem nos mudar
Pessoas serra, sabem como nos ferir
Pessoas machado, arrancam pedaço
CONCLUSÃO

A vida está sempre sinalizando que o fim está próximo, para muitos o fim está bem próximo,
portanto devemos procurar, viver como escreveu o autor de Romanos “.... Aborrecei o mal e
apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em
honra uns aos outros. E acima estão algumas orientações que pode dar uma direção para deste
viver, o viver não apenas no último mês!

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

