
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FEITO PARA UMA MISSÃO 
 
Dia 38 | Tornando-se um cristão com excelência 
 
 

PALAVRA 
 

“Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação, entre as              
nações de toda parte.” Salmos 67.2 (NVT) 

 
Deus tem separado cada filho(a) para cumprir uma missão especial durante a sua vida              
terrena. Somos os representantes da nossa pátria celestial aqui na terra (1Co 5.18-20) e              
responsáveis diretos por influenciar pessoas a fazer parte da família de Deus. Somos             
colaboradores da mais importante missão de todos os tempos: o Reino dos céus (1Tm              
2.3-6). Nossa missão é urgente (2Pe 3.9) e intransferível (1Co 9.16). Talvez, o tamanho              
da missão e a responsabilidade possa nos assustar, por isso, a Bíblia sempre nos              
ensina a orar buscando oportunidades (Cl 4.3-4) e coragem para pregar o evangelho (Ef              
6.19). Atos 1.8 nos ensina que a capacidade vem do Espírito Santo que convence sobre               
o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo (Jo 16.8). Nos ensina também que devemos                
começar por aqueles que estão próximos e prosseguir aos vizinhos, conhecidos,           
desconhecidos até alcançar o mundo inteiro. Precisamos entender que a nossa vida real             
não é nesta terra (Cl 3.1-4), pois estamos apenas de passagem aqui, como peregrinos              
(1Pe 2.11-12). Não podemos mais desperdiçar tempo, precisamos focar em cumprir a            
nossa incubência e deixar qualquer desculpa que atrase a nossa missão (2Tm 2.4).             
Conhecer a Jesus e torná-lo conhecido em toda a terra, espalhar a sua salvação entre               
todas as nações: essa é a nossa missão (Jo 17.3). 
 
Para memorizar, fale em voz alta este versículo 5 vezes. Fale diretamente para Deus. 

 
 

ANOTAÇÕES  
 

1. A quem Deus confiou a missão de torná-lo conhecido em toda a terra, de ter a                
salvação conhecida entre as nações? Leia 1Co 5.18-20 depois de responder. 

 
2. Como o cumprimento da sua missão tem alterado a sua maneira de viver aqui na               

terra? Leia 2Tm 2.4 depois de responder. 
 

3. Complete a frase com a informação contida no versículo indicado sobre os vários             
aspectos da sua missão de vida: 

 



 

 
a) Minha missão de vida é (Mc 16.15) ……………………………………………..……….. 
b) Devo cumprir a minha missão enquanto (Jo 9.4) ....................................................... 
c) Devo usar todos os recursos que tenho para (Lc 16.9) .............................................. 
d) Sempre devo orar para que (Rm 10.1) …………………………………………………... 
e) Entendi que a missão de Deus para mim é (2Tm 4.2,5) ............................................ 
f) Para ganhar pessoas para Cristo, devo fazer (1Co 9.23) …………………………… 

 
4. Que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma              

missão de curta duração no próximo ano? (Extraída do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
Eu entendi que a missão do Senhor para mim é que eu possa ganhar mais pessoas para                 
o Reino dos Céus (1Pe 2.9), por isso tomarei as seguintes atitudes: 
 
[ ] Eu decido que me preparar, orar e testemunhar sobre Jesus Cristo aos meus amigos                
_____________________ e _______________________ ainda nesta semana 
 
[ ] Eu decido cumprir a missão que Deus tem reservado para mim tomando a seguinte                
atitude para crescer o Reino de Deus: _______________________________________ 
 
[ ] Eu decido fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mesmo contra o meu conforto                 
para ser um(a) cooperador(a) do evangelho. Farei a seguinte atitude ______________           
as pessoas do meu trabalho/faculdade/vizinhança para ajudar várias pessoas a          
conhecerem Jesus e entrarem para a família de Deus.  
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Ore para que Deus transforme você em um grande instrumento para o crescimento de              
Reino dele. Peça ao Senhor que ajude a você a comunicar a várias pessoas sobre o                
grande amor do Pai por nós ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar (Jo 3.16).                
Agradeça o maravilhoso privilégio de cooperar com os planos de Deus para a             
humanidade.  

 
 

 


