
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FEITO PARA UMA MISSÃO 
 
Dia 39 | Equilibrando sua vida 
 
 

PALAVRA 
 

“Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos,             
mas como sábios”. Efésios 5.15 (NVT) 

 
Deus deseja que tenhamos uma vida equilibrada, irrepreensível, em todas as áreas de             
nossas vidas (2Tm 2.15), gozando da liberdade ao obedecer os preceitos do Senhor (Sl              
119.44-45). Para isso, devemos nos afastar dos caminhos insensatos (Pv 5.12), e            
buscar diligentemente viver com sabedoria (Pv 4.5-7). A vida harmoniosa é aquela que             
consegue buscar êxito na vida espiritual, através da adoração a Deus (Mt 22.34-40),             
estudo da sua palavra (Sl 119.105), oração, serviço (Fl 2.5-7), evangelismo (1Co 9.16) e              
comunhão (Sl 133). Porque, se essas virtudes existirem e estiverem crescendo em suas             
vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Por isso, devemos            
nos empenhar para consolidar o chamado de vivermos de maneira cuidadosa, como            
sábios, estando ricamente providos quando entrarmos no Reino eterno de nosso Senhor            
e Salvador Jesus Cristo (2Pe 1.5-11). 
 
Como sugestão para memorizar, experimente reescrever o versículo, sem distorcer o           
sentido original.  
 

 

ANOTAÇÕES  
 
1 - De acordo com o texto, alcançar uma vida sábia, orientada pelos princípios divinos, é                
algo intencional (resultado de um conjunto de ações propositalmente direcionadas) ou           
simplesmente uma obra do “acaso”? 
 
2- O que a Palavra de Deus ensina sobre ter uma vida equilibrada, de acordo com o que                  
está registrado em Eclesiastes 7.18-19?  
 
3 - Qual área de sua vida demanda mais atenção para alcançar uma vida mais               
harmoniosa, de acordo com a vontade de Deus? 
 
4 - Qual das quatros atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os               
cinco propósitos de Deus para mim? (Extraída do livro) 

 



 

 
 

PRÁTICA 
 
(__) Eu decido identificar a(s) área(s) de minha vida que precisam ser (re)alinhadas para              
viver de modo mais sábio e equilibrado; e procurar ajuda, quando necessário, ainda             
essa semana.  
 
(__) Eu decido combater o(s) extremo(s) da minha vida na área de _______________,             
orando especificamente por isso durante os próximos três dias. 
 

 
ORAÇÃO    
 
Assim como fez Davi, declare: “Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro                
de mim um espírito estável” (Sl 51.10), e peça a Deus com sinceridade a sabedoria para                
ter uma vida equilibrada e irrepreensível na presença dele. 

 


