
Roteiro para o PG – 13 fevereiro 2022 
Semana de 14 a 19 de fevereiro de 2022 

 
1. QUEBRA-GELO: Se você soubesse que tem apenas 30 dias de vida, quais coisas você faria? 
2. EXALTAÇÃO: 
3. EDIFICAÇÃO:   EM FUNÇÃO DE NÃO TERMOS O ESBOÇO, FAÇA O ESTUDO ABAIXO COM SUAS APLICAÇÕES: 

 

Vivendo na Dependência de Deus -  Tiago 4.13-17 

 Não há nada mais incerto que o futuro. Para ser mais exato ainda, que o amanhã. O amanhã não é uma 
realidade, é uma possibilidade. 

 Além da incerteza do amanhã, há também o individualismo em duas vertentes: 
o Em relação a Deus – independência de Deus 
o Em relação ao próximo – independência do outro 

 Tiago – aborda a questão da Dependência de Deus EM TUDO 
 

1. Viver na dependência de Deus significa submeter nossos planos a Ele 

 Contexto da época: 
o Naquela época as cidades estavam sendo construídas e novas oportunidades começavam a surgir 
o A presença dos judeus era bem aceita, pois eles tinham habilidade comercial e, junto com o 

comércio, chagava o dinheiro e por isso eles diziam: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela 
cidade...” 

o Fazer planos não é errado, pelo contrário, Deus quer que façamos planos. Não podemos viver 
uma fé irresponsável, ao ponto de achar que tudo dará certo sem uma atitude nossa, sem 
planejamento. 

o Nós podemos sofrer grandes desilusões ao planejar sem submeter os planos a Deus. 
PERGUNTA: 
1. Leia o verso 13 – Qual o momento da sua vida você se sente mais seguro e por quê? 

 
 

2. Viver na dependência de Deus significa estar consciente da imprevisibilidade da vida  

 Não adianta dizer “eu quero mudar” e não fazer nada. Não adianta pedir mudança e não agir.  
PERGUNTAS: 
1. Leia o verso 14 e depois Eclesiastes 9.12 e o Salmo 90.9 – Se você recebesse um aviso de Deus de que 

morreria daqui a 1 hora, o que você faria de imediato? 
2. Na sua percepção, o que está lhe faltando para estar preparado para encontrar-se com Deus? 

 

3. Viver na dependência de Deus significa estar sujeito ao que Deus quer 

 A fórmula para se viver bem é ocupar-se daquilo que Deus quer. 

 A advertência de Tiago é aplicar na vida o que está no verso 15 – “Se Deus quiser...” 
PERGUNTA: 
1. Leia o verso 15 – O que esse versículo fala de uma situação concreta que você está vivendo? 

 

4. Viver na dependência de Deus significa Abandonar a Arrogância 

 Tiago não é contra o planejamento, ele é contra a arrogância e contra as pessoas que fazem planos sem 
incluir Deus. 
PERGUNTA: 
1. Leia o verso 16 e depois Lucas 12.16-21 e Salmo 127.1,2 – Como você normalmente age ao fazer os 

planos? Você inclui Deus ou faz planos e depois pede para Deus abençoar os planos que você sozinho 
fez? 

 

5. Viver na dependência de Deus significa ter esperança diante das incertezas da vida 

 Mesmo não sabendo o que a vida nos reserva para o futuro, não devemos temer o futuro e ficar paralisado, 
mas consagrar a Deus os nossos projetos, bem como nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. 
PERGUNTA: 
1. Em sua opinião, como dá para conciliar entre: viver uma fé bíblica com os seus planejamentos? 

 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 
 


