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Só Deus é o 
Senhor da Vida
Quebra-gelo (5 min)
Qual o seu plano para o dia de amanhã?

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
Tiago 4:13-17

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Às vezes, fazemos planos para o amanhã – e não é errado planejar 
- que não conseguimos realizar. Lembro-me de certa vez que planejei 
todo o meu dia seguinte, na noite anterior, e quando amanheceu, os 
planos precisaram ser mudados. Fiquei muito aborrecido naquele 
momento, mas depois compreendi que não temos total controle das 
situações de nossa vida.
 Em sua carta, Tiago critica os negociantes de sua época, 
que faziam planos para irem a cidades, contratarem trabalhadores, 
negociarem e ganharem muito dinheiro. O autor ensina, porém, que 
só Deus é o Senhor da vida. Deveríamos sempre fazer a seguinte 
oração: “Se for a vontade de Deus, viverei e realizarei o que planejei 
para o amanhã”.
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 Concluímos assim que só Deus é o Senhor do amanhã. Não 
sabemos se estaremos vivos e/ou se faremos o que planejamos. Não 
conhecemos o amanhã. O nosso futuro não está em nossas mãos, e 
aquele que pensa o contrário está muito enganado.
 E porque nosso futuro não está em nossas mãos, nós precisamos 
nos entregar totalmente ao Senhor: “Se o Senhor quiser, viveremos e 
faremos isto ou aquilo”. Nossa vida, segundo Tiago, é como um vapor 
que aparece por um pouco e depois desaparece. Nossa existência é 
breve, frágil e limitada. Não podemos confi ar em nós mesmos ou em 
nossas próprias forças. Devemos confi ar nossa vida ao nosso Deus.

Refl exão
1. O que você sente quando não consegue realizar o que planejou?
2. No texto bíblico, qual a recomendação que Tiago nos dá sobre os 

nossos planos?
3. O que muda em sua vida entender que Deus é o Senhor do 

amanhã?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar os seusplanos de vida e orar em favor deles.

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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