
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 10 | A essência da adoração 
 
 

PALAVRA 
 

“Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para              
servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês             
estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como            
instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus.” Romanos 6.13 (NVT) 
 
Em Romanos 6.12-13, o apóstolo Paulo nos adverte a não permitirmos que o pecado              
reine mais sobre nosso corpo, mas que nos entreguemos inteiramente a Deus. Essa é a               
essência da verdadeira adoração. Diversos trechos da Bíblia ensinam a nos esforçarmos            
para vivermos uma vida de santidade (Hb 12.14; 1Pe 1.15; Rm 12.1), o que significa não                
apenas levar uma vida sem pecado, mas também ter uma vida separada para             
dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus. Devemos nos entregar por inteiro,             
como sacrifícios vivos (Rm 12.1). Sacrifício tem o sentido de “qualquer coisa que é              
consagrada e oferecida a Deus”. Mas este se difere daquele que era exigido no Antigo               
Testamento, ou seja, a morte de um animal. Antes disso, nosso sacrifício é vivo porque               
entregamos o controle total de nossas vidas ao Senhor. E, ao nos rendermos ao nosso               
Pai, ele coloca em nós tanto o anseio por fazer a sua vontade quanto a capacidade para                 
executá-la (Fp 2.12-13). Rendição não deve ser entendida aqui como passividade, mas            
como um ato inteligente e corajoso de entregar sua vida, vontades e necessidade àquele              
que o criou e sabe exatamente tudo de que você precisa para ter uma vida plena, que                 
cumpra seus propósitos. Jesus ensina que a rendição não é apenas uma decisão             
pontual, mas precisa ser reiterada a cada dia, pois precisamos negar a nós mesmos e               
tomar nossa cruz diariamente para segui-lo (Lc 9.23). 
 
Para memorizar o versículo de hoje, coloque um lembrete no seu celular com as              
palavras-chave do versículo, ajustando uma notificação (ou despertador) para relembrar          
3 vezes no dia. Cada vez que o celular notificá-lo, repasse o versículo em sua mente. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
1) Segundo Romanos 6.19-22, qual o resultado de entregar-se inteiramente a Deus? 
2) Explique por que a história narrada em Lucas 5.3-6 consiste num exemplo de              
rendição a Deus. Você conhece outras histórias bíblicas que exemplificam rendição e            
obediência? Cite em seu caderno e depois compartilhe com algum amigo. 

 



 

3) Render-se à vontade de Deus, às vezes, pode significar fazer algo que é              
desconfortável para nós ou mesmo contra nossas reações mais naturais e automáticas            
diante das circunstâncias. Quando foi a última vez que você saiu de sua zona de               
conforto para fazer a vontade de Deus? Ao contrário, você já se sentiu impulsionado por               
ele a fazer algo ou agir de determinada maneira mas desobedeceu? 
4) Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? (Extraída do               
livro) 
 

 
 
PRÁTICA 
Uma forma de oferecer sua vida para fazer o que é certo para a glória de Deus (Rm                  
6.13b) é servindo em algum ministério na igreja. Tome a decisão de, até o final deste                
mês, comprometer-se com algum serviço voluntário na igreja. “[ ] Eu decido que, até o               
final deste mês, terei me engajado em algum ministério da igreja.” 

 
 

 
ORAÇÃO    
Ore a Deus declarando que você se oferece em sacrifício vivo a ele (Rm 12.1).               
Agradeça pelos dons e habilidades que Deus deu a você e peça que o Senhor lhe                
mostre em que área ministerial você pode aplicá-los para a glória dele. 
 

 
 

 


