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Introdução: Provérbios 23.7: “Assim Como Você Pensa Na Sua Alma, Assim 

Você É! ”  
“Como você enxerga a sua vida? ”. Você descobrirá que existem tantas respostas 
diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um 
campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma 
jornada e uma dança. As pessoas dizem “A vida é um carrossel: algumas vezes você 
está em cima, outras em baixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas”, ou 
“A vida é uma bicicleta de dez marchas, com engrenagens que nunca usamos”, ou 

“A vida é um jogo de cartas: você tem de jogar com o que lhe deram”. Se eu 
perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem 
é a sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou 
inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera 
dela. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da 
vida. Vamos tratar as duas primeiras e na próxima carta trataremos da última.  
 
1º A vida é um teste – Quando Deus nos testa, não tem por intenção nos reprovar. 
Mas, mostrar a nós o quanto precisamos melhorar. São nos momentos de 
dificuldades que o melhor de nós pode ser demonstrado assim como o pior de nós 
também. Deus nunca permitirá que sejamos testados mais do que podemos 
suportar. Corintios 10:13 - Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é 

Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará 

também o escape, para que a possais suportar. A boa notícia é que Deus quer que 
você passe nos testes da vida, então ele jamais permitirá que você enfrente testes 
maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. 
2° A vida na terra é uma incumbência de confiança - Nosso tempo sobre a terra, 
nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são 
dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administramos. Somos mordomos 
de tudo quanto Deus nos dá. Gênesis 2: 8 - E plantou o SENHOR Deus um jardim 

no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha formado.15 - E tomou o 

SENHOR Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 
Deus sempre confiou ao homem as suas obras. Desde o início da criação. Algumas 
pessoas acreditam que não podem ser fies por que suas condições não lhes 
permitem que sejam fies. Mas isso não é verdade. “Adão foi infiel no paraíso”. 
Fidelidade não é uma questão de capacidades ou de oportunidade. Fidelidade é 
uma questão de compreensão de que daremos conta de tudo que Deus nos 
confiou. II Corintios 5:10 - Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de 

Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou 

bem, ou mal. Imagine que alguém lhe emprestou uma casa de praia no verão para 
você passar as férias. Você certamente tomará todo cuidado para não estragar 
nada. Por que a casa pode estar sendo usada por você, mas ela não é sua. Assim é 
a nossa vida. Eclesiastes 11:9 - Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o 

teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e 

pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a 

juízo. 

Conclusão: Viva a vida como se Jesus voltasse hoje. (você seria encontrado fiel?) 

 

 

 

 

Quebra gelo: Se você 

pudesse comparar a sua vida 

você diria que ela é:........ 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Quais os testes que 

você já passou? 

2º Em uma escala de 0 a 10 

qual nota você daria a você 

mesmo? 

3º O que você aprendeu 

hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

Encontro Regional do 

GCEU 26/10 

R$ 60,00 
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