VIDA VAZIA OU VIDA COM PROPÓSITO?
Estudo nº 13

QUEBRA-GELO:
Você conhece alguém que trabalhou a vida toda e morreu sem conseguir desfrutar de tudo o que conquistou?

TEXTO MOTIVADOR:
1 Coríntios 15.19

INTRODUÇÃO
No mundo de hoje o que a maioria das pessoas não tem sobrando é tempo. Muitos têm uma vida muito corrida,
mas por que correm tanto? Dedicam-se tanto para ter o que? Gastam seus dias correndo atrás do que?
As pessoas vivem correndo atrás de uma vida mais tranquila aqui, mas como conseguir isso? Com certeza você
conhece pelo menos uma pessoa que passou a vida toda trabalhando para ter uma vida confortável no final e por fim
nem teve tempo de desfrutar. O que pode dar essa tranquilidade que buscam tanto como dinheiro, companhia, uma
família equilibrada, sucesso profissional? É o que a maioria pensa, mas muitos conseguem isso sem conseguir a
tranquilidade. Isso leva as pessoas a passarem a vida toda aqui na terra, pedindo a Deus que dê dinheiro, saúde, paz,
etc.
O texto de I Coríntios 15.19 diz que se a nossa esperança de tranquilidade e paz se resume a essas coisas somos
vazios e seremos infelizes. Para que na sua vida seja diferente, lembre-se:

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. PRECISAMOS SABER QUE NOSSA VIDA NESSA TERRA É PASSAGEIRA
Nós somos eternos, mas nossa existência nessa terra é limitada. A média de idade do brasileiro é em torno de
75 anos; ou seja, nada se comparado a uma eternidade. Por isso, não gaste toda ela em busca de algo que é incerto, ou
que não te levará a nada colocando em risco até mesmo sua eternidade. Não espere em Cristo somente nessa vida.
2. NOSSAS ESCOLHAS AQUI DETERMINAM ONDE PASSAREMOS A ETERNIDADE
O que valorizamos aqui, no que gastamos nosso tempo aqui determinará onde passaremos nossa existência
quando nosso tempo aqui acabar. A Bíblia fala que nossas escolhas aqui determinam se teremos uma eternidade de
tribulação ou de paz e tranquilidade. Muitos desperdiçam a eternidade escolhendo coisas passageiras ao invés de
priorizarem Deus e a Sua vontade. Você tem escolhido o que?
3. FIQUE DE OLHO EM UMA VIDA ETERNA
O texto que lemos nos deixa a esperança de que existe muito mais do que essa vida. A Palavra de Deus nos fala
que existe uma eternidade esperando por nós. Escolha hoje viver uma VIDA eterna. E viva como quem está de olho nela.

CONCLUSÃO
Em Lucas 10.38-42 Jesus diz que a boa parte nessa vida é estar com Ele e dar atenção aos seus ensinos.
Você tem escolhido a boa parte ou tem desperdiçado sua vida?
Quer escolher a boa parte?
Quer ter uma vida com propósito e dedicar seu tempo a conhecer Jesus e Sua vontade? Levante a mão, vamos orar.
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