
 

 

 

TORNANDO OS DIAS MAIS SIGNIFICATIVOS 

 
Infinitamente melhor é viver sob a 

direção daquele que conhece o futuro tão 
plenamente como o passado (Rm 8.14). 
Sua sabedoria nos dá a capacidade para 
enxergarmos bem, além do horizonte desta 
vida curta e insegura. 

 
I.        Precisamos de sabedoria do 

alto para vivermos bem neste mundo e 
deixarmos um legado, reputação, valores, 
caráter, para nossa família e para as 
pessoas com quem nos relacionamos (Tg 
3.17). 

A busca por um coração sábio 
vindo de Deus e a valorização do tempo 
que o Senhor nos concede é o diferencial 
na nossa vida. 

 
II.         Todo dia é uma nova 

oportunidade de viver uma vida 
significativa para que os resultados não 
sejam apenas no presente, mas, também, 
no futuro, para nós e nossos descendentes. 

 
III.     Quando contamos os nossos 

dias, aprendemos que nosso Deus nunca 
muda (Salmo 90. 2-4; Malaquias 3.6). 

 
IV.    Quando contamos os dias, 

aprendemos como a vida se torna breve. 
 

A.     O plano original de Deus era 
que os homens fossem eternos. O homem 
foi feito à imagem e semelhança divina; 
isso tornou o homem imortal, mas o 
resultado do pecado foi a morte física e 
espiritual (Gênesis 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

B.     Se pensarmos na brevidade 
dos nossos dias, certamente eles terão 
mais valor. Se pensarmos mais na 
eternidade com Deus, certamente iremos 
nos preparar melhor para ela. 

 
C.      O Salmo 90.12 aponta na 

direção de verdadeiro sucesso: pedir a 
instrução do Criador infinito em poder e 
sabedoria; é o único meio de chegarmos ao 
fim da vida felizes e bem-sucedidos aos 
olhos de Deus. 

 
D.     A dependência em Deus faz 

com que a passagem dos anos nos tornem 
mais sensíveis e, consequentemente, 
vivamos à luz de Sua Palavra, aproveitemos 
mais a vida, encontremos mais significado 
e possamos olhar para trás com mais 
satisfação. 

 
Conclusão: As circunstâncias em 

que cada um de nós tem que viver nem 
sempre são as melhores, nem as mais 
fáceis, nem as mais desejáveis. No entanto, 
o Senhor promete sua presença em meio a 
tudo isso. Em outras palavras, a fragilidade 
da vida com Deus é mais suportável. 

 

 

SEMANA 27 DE JANEIRO À 

02 DE FEVEREIRO DE 2020 

Versículo da Semana: Ensina-nos a contar os 

nossos dias para que o nosso coração alcance 

sabedoria. Salmos 90:12 


