
 

 
 

27 – NÃO TENHA PRESSA, MAS NÃO PERCA TEMPO 

Quebra Gelo – Quando você tinha 15 anos você esperava estar fazendo o que quando chegasse aos 25? Você 

estava certo, ou não? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

mais uma vez você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min): Tiago 4.13 e 14 – “13 Eia, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos 

a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. 14 Digo-vos que não sabeis o 

que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se 

desvanece.” 
 

Pensar sobre como estamos lidando com o tempo e as oportunidades que temos é o tema desta semana. 

Afinal “Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.” 

Provérbios 19:21 – Com toda a nossa correria muitas vezes trocamos o urgente pelo importante, e todos os 

dias tentamos de alguma forma segurar o relógio, algo que sabemos ser impossível. E diante deste dilema 

somos desafiados a pensar o que de fato é importante e onde temos colocado nossas energias? Somos 

desafiados a não tratar com as sobras os relacionamentos que para nós são os mais importantes. 

Tiago é a primeira das chamadas “epístolas universais” ou “católicas” (“católico”, todos 

sabemos, significa “universal”) tem muito o que nos ensinar. Por isso essa semana vamos mergulhar um pouco 

mais nos versículos 13 e 14 do capitulo 4: “13 Eia, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos a tal 

cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. 14 Digo-vos que não sabeis o 

que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se 

desvanece.” 

O tema central da epístola é o caráter cristão. Tiago nos ensina como um cristão deve se relacionar 

com a vida e com o próximo. Redescobrir Tiago é extremamente necessário em nossos dias, afinal esta 

epistola nos traz ensinos práticos como este sobre o quanto a nossa vida passa depressa. Com este texto 

aprendemos que: 

- O que é nossa vida? “Somos como o Vapor e a Névoa que Passa” 

- Qual a certeza que podemos ter? “Que vamos passar!” 

Diante destas duas verdades precisamos urgentemente compreender e colocar em pratica que o tempo 

que temos é o hoje. Hoje é dia de amar +, sorrir mais +, cuidar + e tantas outras coisas que deixamos de fazer 

que não sabemos se amanhã poderemos ou não fazer. O Salmista diz: “O homem é como um sopro; seus dias 

são como uma sombra passageira.” - Salmos 144:4 – Diante destas verdades que aprendemos, vamos ao 

nosso compartilhar hoje: 

Perguntas para Reflexão: 
 

1– Investimos tempo naquilo que consideramos importante. Como e em que você tem investido seu tempo? 

No final do dia qual o Saldo/Resultado de tudo que você fez? Melhorar o uso do tempo é uma necessidade 

para você?  
 

2- Quando você ouve a frase “pessoas são mais importantes que coisas”. O que podemos aplicar para nossas 

vidas?  
 

3 – Qual a prioridade que Deus tem ocupado no seu dia a dia? Orar, ler a bíblia, ir a igreja...Você encontra 

alguma dificuldade de praticar estas coisas? 
 



4– Se você soubesse que morreria amanhã, o que você faria hoje? (Obs: Querido líder, o objetivo aqui é 

mostrar que aquilo que faríamos hoje talvez seja o essencial para nossas vidas.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração 

sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi 

a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não 

tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, ligue para um amigo ou familiar e faça uma declaração de 

apreço ou gratidão. O tempo é hoje. Não deixe para amanhã, talvez não consiga. 

 


