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SERMÃO N° 08 – 06.05.2019 | Tema: “Frágil: Manuseie com Cuidado” 

 

Texto Biblico: Salmo 90.1-17; Deuteronômio 30.15-30 

 

Quebra-gelo: Quando é que um produto recebe o título dessa mensagem como 

recomendação? Pode compartilhar?  

 

Introdução: Qualquer produto quando transportado de um lado para o outro recebe 

algumas recomendações para que o transporte seja efeutado com segurança. Alguns pelo 

alto grau de fragilidade recebem uma indicação um pouco mais específica: “Manuseie com 

Cuidado”. Se prestarmos bastante atenção veremos que o Senhor constantemente nos 

alerta sobre a fragilidade das nossas vidas e de certa forma nos alerta a “manuseá-la 

com cuidado”. O Salmo 90 é um grande alerta sobre a fragilidade da vida humana e 

Deuteronômio 30 nos apresenta os desafios diários das escolhas que devemos fazer, vamos 

refletir um pouco sobre isso: 
 

1). A vida passa muito rápido. (v.10 e 12) – “Faze com que saibamos como são poucos 

os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio (NTLH)”. Pense um pouco: 

Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, o que você mudaria na sua vida? Quais 

as coisas que você priorizaria?  Como trataria as pessoas? O Salmista faz um clamor 

ao Senhor para que Deus mantivesse essa verdade bem viva na sua memória, com o objetivo 

de que tivesse um coração cheio de sabedoria. 

 

2). Deus é de eternidade a eternidade. – (v. 1 a 4) – Antes de tudo, antes de todas as 

coisas, antes de nós existirmos, Deus já era, Deus já se fazia presente. Ele é Senhor, mas 

extremamente misericordioso para conosco tornando-se refúgio de geração em geração. O 

que o salmista está tentando trazer como entendimento para nós é que tudo o que nós 

precisamos para viver de forma abençoadora vem de Deus. A vida é rápida, e Deus nos 

chama para vivê-la segundo a sua direção, tudo o que está escrito revelam o caráter de 

Deus, mas também mostram o nosso coração, não tem nada novo debaixo do céu e em 

cima terra. 

 

3). Sua misericórdia se renova a cada manhã – (v. 14) – “Sacia-nos de manhã com a tua 

benignidade...”  – (v. 17) – “ Seja sobre nós a graça do Senhor e confirma as obras de 

nossas mãos”.  Podemos ter a benção de Deus em tudo o que fizermos, se nos deixarmos 

ser alimentados por Ele. Deuteronômio 30.15-20 traz uma palavra de encorajamento 

de Deus diante dos desafios da vida. E o desafio é escolher a vida, escolher a benção para 

que nós e a nossa descendência possamos viver, “amando ao Senhor, dando ouvidos a 

vóz do Senhor e apegando-nos a Ele, porque é disso que depende a nossa vida”. Sacia-

nos... 

 

Conclusão: Nossa vida é extremamente frágil, precisamos aprender a manuseá-la com 

cuidado. Que Deus nos ajude a escolher viver como se fosse o nosso último dia. Você 

entende que sua vida é muito mais frágil do que você pensa? Deseja gastar a sua vida para 

a glória de Deus e para que muita gente seja abençoada? Então levante-se e vamos orar. 

 

 

 


