
 

 

APRENDENDO A VIVER COMO SE FOSSE MEU ÚLTIMO DIA 

DE VIDA

 

 INTRODUÇÃO: Uma das lições mais 

importante que devemos aprender, é viver a cada 

dia como se fosse o nosso último dia de vida. Se 

soubéssemos que amanhã seria o nosso último 

dia de vida, como seria o nosso último culto? 

Último dia de trabalho? Último dia com a 

família? Último dia como cristão aqui na terra? 

No texto de 2Reis, Deus disse ao Rei 

Ezequias: ...põe a tua casa em ordem, porque 

morrerás e não viverás.... Mas devido às 

orações e lágrimas do Rei Ezequias, Deus o 

curou e acrescentou 15 anos de vida a ele. Bem 

diferente de Ezequias, não sabemos qual o nosso 

último ano, ou último dia de vida, por isso 

precisamos aprender a viver cada dia como se 

fosse o último. Sem dúvida esta é a melhor 

maneira de aproveitarmos a vida, e vivermos 

melhor. Nesta noite vamos aprender juntos: 

 

03 ATITUDES PARA VIVERMOS 

COMO SE FOSSE O NOSSO ÚLTIMO DIA. 

 

1ª Atitude – Temos que esquecer as 

feridas do passado– Filipenses 3:13-14 

É impossível alguém viver bem, sem se 

desprender das perdas e traumas do passado. 

Não podemos ficar preso no passado remoendo 

traumas e perdas que marcaram negativamente a 

nossa vida. O Apóstolo Paulo, foi um 

perseguidor da Igreja, e consentia nas mortes 

dos cristãos, porém, depois que Paulo recebeu 

Jesus, ele disse que se esqueceu das coisas que 

para trás ficaram, e avançava para as que 

estavam diante dele. Como cristão também 

temos que ter a mesma atitude de Paulo. (2Co 

5:17). PERGUNTA 1:Você já teve alguma 

perda na vida? Já esteve preso por 

ressentimento? Como você superou? Sentiu sua 

vida melhorar após as superações? 

  

2ª Atitude – Valorize cada momento 

com sua família – Eclesiastes 9:9 

O tempo passa muito rápido, 

lamentavelmente muitas pessoas passam a vida 

toda correndo de um lado para o outro, e  

 

 

 

 

esquecem de desfrutar aquilo que Deus nos 

deixou de mais precioso nesta vida; a família. 

Muitos tem trocado momentos preciosos com a 

família, por trabalho, dinheiro, “amizades”, etc... 

Não sabemos quanto tempo teremos para 

desfrutar ao lado de nossa família, por isso não 

podemos trocar a família pelos cuidados e 

riquezas deste mundo. PERGUNTA: Em sua 

opinião, o que mais tem atrapalhado de 

desfrutarmos nossas famílias nos tempos 

modernos? 

  

3ª Atitude – Esteja sempre preparado 

para se encontrar com Deus -Amós 4:12 

(NVT)Tiago 4:14 (NVT) 

Diferente do que pensam algumas 

religiões, a Bíblia nos ensina que só temos uma 

vida para determinar onde passaremos a 

eternidade (Hb 9:27). Não teremos uma segunda 

vida para escolhermos entre o céu e o inferno. 

Pode parecer chocante, mas precisamos estar 

conscientes disto. Muitos só se preocupam com 

o aqui e agora, como se essa vida passageira 

fosse tudo, mas não é. Precisamos viver a cada 

dia preparado para se encontrar com Deus. 

PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo de 

viver com qualidade a vida presente, mas 

sempre preparado para se encontrar com Deus? 

  

CONCLUSÃO: Nesta reunião 

aprendemos juntos que para viver o melhor de 

Deus precisamos viver cada dia como se fosse o 

último dia de nossas vidas. Precisamos esquecer 

das feridas e perdas do passado, aprender a 

valorizar cada momento com nossa família e 

estar sempre preparado para se encontrar com 

nosso Deus!!!! 

 

SEMANA 06 À 12 DE 

SETEMBRO  DE 2021. 

Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente; e o 

profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: 

Assim diz o SENHOR: Põe em ordem a tua casa, 

porque morrerás, e não viverás. 2 Reis 20:1 


