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UMA  
PARA
ENFRENTAR
UM FUTURO
INCERTO



UMA FÉ PARA
ENFRENTAR
UM FUTURO
INCERTO

“Visto que ninguém conhece o futuro. 
Quem lhe poderá dizer  o  que vai 
acontecer?” Eclesiastes 8:7 NVI 

“Prestem atenção, vocês que dizem: “Hoje 
ou amanhã iremos a determinada cidade e 
ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e 
teremos lucro”. Como sabem o que será de 
sua vida amanhã? A vida é como a névoa 
ao amanhecer: aparece por um pouco e 
logo se dissipa. O que devem dizer é: “Se o 
Senhor quiser, viveremos e faremos isso 
ou aquilo”. Caso contrário, estarão se 
orgulhando de seus planos pretensiosos, 
e toda presunção como essa é maligna. 
Lembrem-se de que é pecado saber o que 
devem fazer e não fazê-lo.” Tiago 4:13-17 
NVT 



TRÊS ERROS QUE COMETEMOS ACERCA DO FUTURO: 

1º ERRO: FAZEMOS PLANOS SEM PERGUNTAR A DEUS! 
“Ouçam agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã IREMOS para esta ou aquela 
cidade, PASSAREMOS um ano ali, FAREMOS negócios e GANHAREMOS dinheiro". 
Tiago 4:13 NVI 
PARA TER A BÊNÇÃO DE DEUS, PRECISO ENVOLVE-LO NO MEU PLANEJAMENTO 
“Confie no Senhor de todo o coração; não dependa de seu próprio entendimento. 
Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve 
seguir.” Provérbios 3:5,6 NVT  

- COMO INCLUO DEUS EM MEUS PLANOS? 
1ª CHAVE: ORO ENQUANTO PLANEJO MINHA VIDA! 
“Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-Lhe, e Ele 
alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de 
sabedoria a todos os que Lhe pedem; Ele não se ofenderá com isso.” Tiago 1.5 BV 
Oração de Davi: “Vou correr o curso que traçaste para mim, basta que me mostres 
como.” Salmo 119.32 MSG 



2º ERRO: PRESUMIMOS QUE VAMOS TER AMANHÃ 
“Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao 
amanhecer: aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: “Se o 
Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo”. Caso contrário, estarão se 
orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna.” 
Tiago 4:14-16 NVT 
1. O futuro é incerto 
2. Minha vida na Terra é temporária 

- COMO INCLUO DEUS EM MEUS PLANOS? 
2ª CHAVE: VIVA UM DIA DE CADA VEZ E FAÇA VALER A PENA! 
“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias 
inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia.” Mateus 6:34 NVT 
“NÃO FIQUE ORGULHOSO das coisas que vai conseguir no futuro porque você não 
sabe o que vai acontecer amanhã.” Provérbios 27.1 BV 



3º ERRO: NÓS ADIAMOS FAZER O QUE É CERTO E BOM 
“Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo.” Tiago 4:17 
NVT 

QUESTÕES A CONSIDERAR: 
1. Qual é o próximo passo de crescimento espiritual e obediência que preciso dar? 
2. O que eu sei que Deus quer que eu faça, mas ainda estou adiando? 
3. Em qual desculpa tenho me escondido? 

O QUE QUER QUE SEJA . . . FAÇA ISSO AGORA! 
“E sabemos que o conhecemos SE obedecemos a seus mandamentos. Se alguém 
diz: “Eu o conheço”, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a 
verdade não está nele. 1 João 2:3,4 NVT 



1. O que você ouviu? Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
 
2. Quando estamos planejando, freqüentemente presumimos que teremos 
muitos amanhãs. Por que não devemos presumir que temos muito tempo? 

3. Precisamos incluir Deus em nosso estabelecimento de metas e orar enquanto 
planejamos nossa vida. Fale sobre uma ocasião em que você realmente confiou 
no Senhor, e não em si mesmo, para tomar uma decisão importante ou sobre uma 
decisão na qual confiará nele este ano. 

1. O que você acha? Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu 
pensamento? 

2. Por que não incluímos Deus em nossos planos? Como devemos incluí-lo e 
quais são os benefícios de fazer isso? 

3. Reserve um momento para contemplar a Chave nº 2, “Viva um dia de cada vez e 
faça valer a pena”. Quais são algumas coisas que você pode fazer de maneira 
diferente para “fazer cada dia valer a pena”? 

4. Como podemos saber ou reconhecer quando estamos procrastinando e 
adiando fazer o que é certo e bom? Quais são as indicações de que há algo que 
devemos fazer para Deus? 

5. Às vezes, evitamos o que deveríamos fazer. Pode ser importante mudar nossos 
hábitos hoje, não amanhã. Discuta o próximo passo de crescimento espiritual e 
obediência que você precisa dar. 

1. O que você fará?  Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu 
hoje? 

GRUPOS DE CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


