
 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS | AFINAL POR QUE ESTOU AQUI? 
Dia 4 | Criado para ser eterno  

PALAVRA 
 
“E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que                  
agrada a Deus vive para sempre.” 1 João 2.17 (NVT) 
 
A primeira carta do apóstolo João foi escrita a uma comunidade cristã, com o intuito de encorajar seus                  
membros a viver uma vida coerente com sua comunhão com Deus. Em 1Jo 2.15-17, o apóstolo faz um                  
alerta para não amarmos este mundo nem as coisas que ele oferece, pois tudo o que há nele é                   
passageiro, efêmero. Quem se apega ao que o mundo oferece, está com a visão limitada acerca do que                  
significa nossa estada temporária aqui na Terra. Mas quem busca fazer o que agrada a Deus, está com o                   
foco numa perspectiva certa a respeito da existência: a vida eterna que Deus prometeu a seus filhos, a                  
morada eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam (2 Co 5.1; 1 Co 2.9). 
 
Para memorizar, divida o versículo em partes menores e repita-os em voz alta até tê-lo decorado. Quando                 
finalizar, grave um áudio de whatsapp recitando o verso para 2 amigos de seu pequeno grupo. 
 

 
ANOTAÇÕES  
Reflita sobre às perguntas abaixo e escreva a resposta no seu caderno de devocionais: 
1. Segundo 1Jo 2.15-17, qual a relação entre amar o mundo e possuir o amor de Deus? 
2. Relacione as metáforas utilizadas para exemplificar a brevidade da vida: 
(a) Sl 144.3-4 
(b) Is 40.6-8 
(c) Tg 1.10 
(d) Tg 4.14-15 

(  ) a flor da relva 
(  ) um sopro 
(  ) neblina 
(  ) uma flor do campo 

3. Leia Cl 3.2-3 e Ef 5.15-16 e responda: Você tem tido a postura de quem reconhece a brevidade da                   
vida terrena? Anote exemplos de atitudes suas que apontam para isso. 
4. Já que fui feito para ser eterno (1Jo 2.17), qual coisa que devo parar de fazer e qual a coisa que                     
devo começar a fazer? (Extraído e adaptado do livro) 

 
 
PRÁTICA 
Com base na sua resposta à pergunta 3 da seção de Anotação, escreva no seu caderno de devocional                  
duas decisões práticas de atitudes que você irá adotar nesta semana. Por exemplo: “Vou reservar 30                
minutos para dar atenção exclusiva à minha família”. "Nesta semana trocarei essa distração terrena em               
minha vida:_______ (ex.: programa de TV, youtube, facebook, etc) para ter essa atitude com valor eterno:                
_________ (meditação, falar do amor de Deus para um(a) amigo(a), etc). Após cumprir a sua decisão,                
marque um “check” no seu caderno. 

   



 
  ORAÇÃO     * 
Ore para que Deus mostre a você a perspectiva correta do valor de sua vida aqui na Terra diante da                    
eternidade. Peça ao Senhor que ajude você a ter uma vida condizente com essa verdade em suas atitudes                  
diárias. 

   


