
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
TITULO DA SEMANA 
 
Dia 42 | A armadilha da aprovação 
 
 

PALAVRA 
 

“Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.”             
Salmos 27.10 (NVT) 

 
Ninguém deve seguir Jesus com o intuito receber bênçãos dele, até mesmo porque ele              
nunca disse "siga-me e lhe darei riquezas, seguidores no instagram e viagens pelo             
mundo", mas sim "se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome            
diariamente a sua cruz e siga-me" (Lc 9.23). Nossos problemas aqui no mundo, por              
maiores que possam parecer, deixam de ter qualquer importância quando colocamos           
nossos pensamentos na eternidade (Cl 3.1-4). Nossos maiores desejos estão em torno de             
estabilidade financeira e emocional, buscar essas coisas não é errado, mas tê-las como             
foco de vida desvia o nosso propósito de eternidade (2Co 4.17-18). Paulo escreve a              
igreja em Fl. 4.4: “Alegrem-se! Novamente direi: Alegrem-se!”. Essa não é uma simples             
dica ou uma sugestão, mas uma ordem! Devemos nos alegrar mesmo quando            
passamos por dificuldades. Quando notamos o fato de que o apóstolo estava            
escrevendo diretamente da sua cela de prisão para uma Igreja passando por sérios             
problemas, a ordem ganha mais significado ainda. Mesmo com inúmeros problemas, é            
crucial que tenhamos esperança em Jesus, pois nem os maiores problemas, nem a             
solução desses problemas determinam quem somos. Neste momento da nossa          
caminhada, já chegamos juntos a uma conclusão: Existimos para um propósito muito            
maior que nós mesmos. Existimos para ser reflexo do nosso criador (Rm 8.29). 
 
Repita cinco vezes em alta voz o versículo em destaque com a referência. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
 

1. De acordo com o versículo de hoje, em quais circunstâncias Deus abandonaria            
você, ou deixaria de amar você? Confirme sua resposta em Romanos 8.38-39. 

2. Lembre uma situação em que você se sentiu acolhido por Deus. O que essa              
situação lhe ensinou sobre descansar no Senhor? 

3. Se a vontade de Deus para a sua vida fosse que você não tivesses sua família por                 
perto, ainda assim você o seguiria? Depois de leia Lucas 18.29-30 

4. Qual é a opinião mais importante para você? (Extraída do livro) 

 



 

 
 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Decido confiar no acolhimento e nas promessas do Senhor mesmo contra a opinião               
de familiares, amigos ou qualquer outra pessoa. 
 
[ ] Decido entregar o seguinte problema __________________ nas mãos do Senhor e             
confiar na solução dele, pois sei que Deus me acolheu. 
 
[ ] Decido colocar meus pensamentos na eternidade fazendo a seguinte atitude:            
_____________________________ ainda nesta semana. 
 

 
 
ORAÇÃO    
 
Ore para que a aprovação das pessoas nunca tenha maior importância na sua vida do               
que a aprovação de Deus. 

 


