
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FO MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 32 | Usando o que Deus deu a você 
 
 

PALAVRA 
 

“Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja             
um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina             
corretamente a palavra da verdade.” 2 Timóteo 2.15 (NVT) 

 
Quando servimos na igreja que Deus nos colocou, precisamos lembrar sempre a quem             
servimos: ao Deus Altíssimo em primeiro lugar e, depois, às pessoas. Portanto,            
devemos ter sempre em mente que buscamos a aprovação de Deus e não de homens               
(Gl 1.10). É claro que é importante considerar as exortações de nossos irmãos na fé,               
pois eles também são usados pelo Senhor no nosso processo de crescimento. Mas             
sempre haverá quem critique nosso trabalho ou nosso modo de servir por não nos              
conhecer bem ou por desconhecimento do propósito para o qual o Soberano nos             
designou alguma tarefa. Devemos nos concentrar em realizar bem o serviço que o Pai              
nos confiou e não nos compararmos a outros (Gl 6.4). Tenha certeza de que, quando ele                
colocou você em determinado lugar/ministério, ele sabia exatamente o que estava           
fazendo, a despeito de suas características, falhas e fraquezas. Portanto, confie nele.            
Afinal, ele usa as coisas que para o mundo são loucura para envergonhar os sábios, e                
as coisas fracas para envergonhar os poderosos (1Co 1.27). 
 
Divida o versículo em três partes e mais a referência. Repita cada parte 3 vezes e                
depois junte todas elas. Para comprovar que decorou, escreva uma mensagem de texto             
sem olhar nenhuma vez para relembrar e envie a três amigos(as).  
 

 
 

ANOTAÇÕES 
  

1) Segundo o versículo de hoje, como podemos receber a aprovação de Deus? 
 

2) Em Mateus 25.14-30 encontramos uma parábola sobre trabalhadores que foram          
elogiados e um que foi envergonhado. Cite duas características dos servos           
elogiados e duas características do servo envergonhado. 

 
3) Qual a melhor maneira de você usar o que Deus o concedeu? (Extraída do livro) 

 



 

4) O cristão aprovado ama ler, estudar e meditar na Palavra de Deus. Complete as              
características e os efeitos da Bíblia em cada servo que a obedece, segundo             
Salmo 19.7-9. 

 
Características da Bíblia Efeito da Palavra em quem obedece 

A lei do Senhor é ………………………….. e ………..……………………………… alma 

Os testemunhos do Senhor são ………….. e ……….……...……………………………... 

Os preceitos do Senhor são ……………… e ………………………….………... coração  

Os mandamentos dos Senhor são ………. e ………………………………………………. 

O temor do Senhor é ………………………. e ……………………………………. sempre 

As ordenanças do Senhor são …………… Que as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração sejam 
agradáveis a ti, Senhor. Sl 19.14 Todas elas são ……………..………………. 

 
 

 
PRÁTICA 
Escreva as decisões que fizer no seu caderno de devocionais 
 
[ ] Decido que serei um(a) cristão aprovado para o meu Deus, realizando firmemente a               
seguinte atitude: ______________________________________________________ 
 
[ ] Decido ser um(a) servo(a) sem nada a me envergonhar, assim limparei a minha vida                
deixando de fazer isso: _________________________________________________ 
 
Decido que a Palavra de Deus será minha prioridade. Então, passarei a: 
 [  ] ler, [  ] decorar, [  ] estudar os versículos até o final destes 40 dias de propósito. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Converse com o Deus a quem você serve para ser uma pessoa aprovada em seu Reino.                
Coloque sua vida diante do Pai, suas dificuldades e habilidades, para ser um             
instrumento de crescimento da igreja. Apresente suas decisões pedindo forças para           
cumprir o que se propôs. 

 


