
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
Você foi feito para uma missão 
 
Dia 40 | Vivendo com propósitos 
 
 

PALAVRA 
 

"Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração (...)".  
Atos 13.36a  (NVI) 

 
 

A maior referência que pode ser creditada a você é: cumprir o propósito de sua               
existência para o louvor de Deus. De tudo que se possa realizar, se o fim não for                 
agradar ao Senhor, a vida torna-se muito vazia (Ec 1.14). Portanto, conhecer a Deus e               
buscar agradá-lo deve ser o interesse constante em nossa vida, nas atividades que             
desenvolvemos. Paulo alertou a Timóteo quanto a isto: ninguém que milita se embaraça             
com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o chamou (2Tm 2.4). Mais               
importante do que as pessoas pensam sobre você, é o conceito de Deus a seu respeito                
(1Sm 16.7). Isso, sim, define sua eternidade. Davi, homem sujeito às mesmas fraquezas             
que nós, teceu sua história com muitas vitórias, mas também com tristezas, adultério,             
morte e luto, em tudo sempre teve o coração sensível e disposto a corresponder ao               
desígnio de Deus. Assim, o próprio Altíssimo o denomina: homem segundo o seu             
coração (1Sm 13.14). Quer fazer sua vida valer a pena? Viva para Deus. E esta               
proximidade com o Eterno e o conhecimento das Sagradas Escrituras conduzirão você a             
responder e compreender cinco questões cruciais da vida: 1) O que será o centro da               
minha vida? 2) Qual é a marca distintiva da minha vida? 3) Qual será a contribuição da                 
minha vida? 4) Qual será a mensagem da minha vida? 5) Qual será a comunidade da                
minha vida? Viver para o Senhor desata os nós do egoísmo e dos porquês da               
existência, moldando nosso caráter, relacionamentos e dias, para que sejamos          
aperfeiçoados em amor. 
 
Para memorizar o versículo de Atos 13.136, leia-o e repita-o atentamente por três vezes.              
Em seguida, compartilhe essa mensagem com um amigo.        

 
 

ANOTAÇÕES  
1.  Leia Atos 13.36a e responda: de que modo Davi viveu ? 

 
2. A Bíblia afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus (1Sm 13.14).                
Assim para conhecer mais um pouco da história de Davi e se inspirar no seu estilo de                 

 



 

vida, indique pelo menos três traços de sua personalidade a partir do texto de I Samuel                
17.45-50. 
 
a)_______________________________ 
 
b)_______________________________ 
 
c)________________________________ 
 
3. Você avalia que as mensagens que são emitidas por você (no trânsito, na escola, na                
faculdade, na prestação de serviço, no voluntariado, etc) estão em conformidade com o             
propósito de Deus para sua vida?  
 
4. Quando você dedicará um tempo para escrever suas respostas às cinco grandes             
questões da vida? Quando você colocará seu propósito no papel? (Extraída do livro) 

  
 

 

 
PRÁTICA 
 
( ) Eu decido escrever três mensagens emitidas por mim que precisam ser             
trabalhadas e desenvolvidas a partir Gálatas 5.22-23 a fim de que eu cumpra o propósito               
de Deus em minha geração.  
 
( ) Eu decido encontrar uma passagem nas Escrituras Sagradas no prazo de ____              
dias e fazê-la minha declaração de propósito para os próximos 2 meses. Exemplo: “Já              
estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim (Gálatas               
2.20)”. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Apresente ao Senhor as dificuldades em conduzir sua forma de viver para atender as              
cincos questões cruciais da vida. Peça a Deus que o ajude a desempenhar o propósito               
de sua vida de tal modo que influencie sua geração. 

 


