
 
 
40 DIAS COM PROPÓSITOS | AFINAL POR QUE ESTOU AQUI? 
Dia 6 | A vida é uma atribuição temporária 
 
PALAVRA 

 
"Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver; em vez disso,            
fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos               
logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre.”  

2 Coríntios 4:18 (NVT) 
 
Quando nos criou, Deus sabia que teríamos anseio pela eternidade, pois ele mesmo colocou              
isso no coração humano (Ec 3:11). Como filhos feitos à sua imagem e semelhança (Gn               
1.26-27), recebemos a eternidade como herança espiritual, pois o próprio Deus, que é nosso              
Pai, é Eterno (1Tm 1.17; Is 9.6). No versículo de João 3:16 encontramos o meio pelo qual                 
nos tornamos filhos de Deus e recebemos a vida eterna: o sacrifício de Jesus na cruz.                
Assim, o Pai deseja que compreendamos a largura, o comprimento, a altura e a              
profundidade do seu amor (Ef 3.18-19). Convictos dessa verdade, já não devemos mais             
viver agarrados à vida terrena, mas sim viver pensando na eternidade! 
 
Para guardar essa verdade em seu coração, memorize a sequência que forma o versículo              
em destaque: 

 
 

ANOTAÇÕES  
 
Reflita sobre o assunto respondendo às seguintes perguntas no seu caderno de            
devocionais: 
 

1) O que significa “fixar os olhos no que não se vê”? Veja também Cl 3.1-4. 
 

2) Se você descobrisse que tem poucos anos para viver, em que isso alteraria o              
seu comportamento com Deus? Faça uma lista de atividades que modificaria. 

 

   

https://www.bibliaon.com/versiculo/eclesiastes_3_11/


 
3) Medite em Eclesiastes 3:11b. Em seguida, encontre no caça-palavras as          

palavras que formam a frase: 
 

_ _ _ _      _ _      _ _ _ _ _     _ _ _ _    A    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

4) Como o fato da vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha            
maneira de viver neste exato momento? (Extraído do livro) 

 
 

 
PRÁTICA 
 
Durante a semana, coloque em prática o desprendimento da vida terrena e invista             
mais na eternidade! Faça uma decisão conforme os exemplos: 
[ ] Eu decido nestes 40 dias de “Uma vida com propósito” investir _____ minutos               
diariamente em oração e leitura bíblica. 
[ ] Eu decido evitar ____________________ por ____ dias, pois gasto muito tempo             
em distrações (como televisão, redes sociais, etc) ao invés de dedicar-me a Deus. 
 

 
 
 ORAÇÃO    
  * 
Conte abertamente a Deus sua resposta sobre as perguntas 1 e 2, e peça ajuda ao                
Senhor se tiver dificuldade em crer na transitoriedade de sua vida na terra. Depois,              
compartilhe sua oração e decisão com aqueles que o(a) amam e fazem parte de sua               
convivência. 

   


