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Daniel 3:17-18

Hebreus 9:27-28
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6-8
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Qual o ganho de 
pensar sobre a 
minha morte?





Redimensionar
os problemas



27 Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 
uma hora que seja à sua vida?
28 "Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem 
os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
29 Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu 
esplendor, vestiu-se como um deles.
30 Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã 
é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de 
pequena fé?
31 Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou 
‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’
32 Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai 
celestial sabe que vocês precisam delas.
33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

Mateus 6



Remir 
o tempo



15 Tenham cuidado com a maneira como vocês 
vivem; que não seja como insensatos, mas como 
sábios,
16 aproveitando ao máximo cada oportunidade, 
porque os dias são maus.
17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 
compreender qual é a vontade do Senhor.

Efésios 5



Buscar
a paz com todos



23 "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do 
altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
24 deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-
se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.
25 "Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende 
levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a 
caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o 
juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão.
26 Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar 
o último centavo".

Mateus 5



Deixar
um legado



1 Portanto, também nós, uma vez que estamos 
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 
pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta,
2 tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe 
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à direita do trono de 
Deus.
3 Pensem bem naquele que suportou tal oposição 
dos pecadores contra si mesmo, para que vocês 
não se cansem nem se desanimem.

Hebreus 12



Ansear
pelo Eterno



1 Para ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupas o 
teu trono nos céus.
2 Assim como os olhos dos servos estão atentos à 
mão de seu senhor, e como os olhos das servas 
estão atentos à mão de sua senhora, também os 
nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso 
Deus, esperando que ele tenha misericórdia de 
nós.
3 Misericórdia, Senhor! Tem misericórdia de nós! 
Já estamos cansados de tanto desprezo.

Salmos 123
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"Mais Perto, Meu Deus, de Ti" é um hino 
tradicional protestante do século XIX 
escrito por Sarah Flower Adams , 
vagamente baseado em Gênesis 
28:11-19 [1], a história de sonho de Jacó. 
Gênesis 28:11-12 pode ser traduzido da 
seguinte forma. "E chegou a um lugar onde 
passou a noite, porque o sol já se havia 
posto; e, tomando uma das pedras do lugar 
e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali 
para dormir. Então sonhou: estava posta 
sobre a terra uma escada, cujo topo 
chegava ao céu; e eis que os anjos de Deus 
subiam e desciam por ela; ... " [2] 
É mais famosa, pois supostamente foi 
tocada pelos violinistas do 
RMS Titanic antes de o navio afundar.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarah_Flower_Adams
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mais_perto_quero_estar#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mais_perto_quero_estar#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Titanic
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E quando Cristo, enfim 
Me vier chamar 
Nos céus, com serafins 
Irei morar 
Então me alegrarei  
Perto de ti, meu Rei  
Meu Rei, Meu Deus, de ti!
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