
 

 
 
40 DIAS COM PROPÓSITOS | AFINAL POR QUE ESTOU AQUI?   
  Dia 7 | A razão de tudo   *** 

  
  PALAVRA   *** 
 
“Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele                
seja toda a glória para sempre! Amém.” Romanos 11.36 (NVT) 
  
Tudo que existe declara o poder e a magnitude de Deus (Sl 19.1-3). Nada escapa de                
expressar sua glória: a beleza e a pluralidade das espécies de fauna e de flora, a                
imensidão das águas, a inimaginável extensão das galáxias, as poderosas          
manifestações da natureza (chuva, neve, fogo, vento e etc), a complexidade do            
corpo humano e até os eventos considerados inoportunos e dolorosos, já que estes             
também estão contemplados no verso de Romanos que cita todas coisas. Ainda que             
o homem seja criado para render louvor ao Eterno, falha neste propósito, pois             
dirigido pela busca dos seus interesses, afasta-se do Senhor de modo que as coisas              
passageiras ocupem o lugar na mente e no coração que deveria ser apenas             
destinado eternidade. Mas em Cristo encontramos o caminho para nos conectar           
novamente com Deus, tendo em vista que ele destinou sua vida, do início ao fim,               
para agradar (Mt 3.17) e glorificar ao Pai (Jo 13.31). Assim, olhando para o exemplo               
de Jesus, somos inspirados a seguir os seus passos. 
 
Para que a mensagem de Romanos 11.36 possa ser melhor fixada em seu coração,              
escreva sua própria paráfrase do versículo, ou seja, reescreva o que versículo diz             
com suas palavras. 
  

 
 

  ANOTAÇÕES     *** 
 
Medite sobre o assunto estudado e responda em seu caderno de devocionais as             
seguintes perguntas: 
  
1. Romanos 11.36 diz que todas as coisas são para Deus, de que forma essa                
verdade impacta o seu estilo de vida ? 
 
2. Complete as lacunas com a ajuda das referências bíblica indicada para            
compreender algumas formas de glorificar a Deus, conforme o exemplo. 
  

 



 

a) Dou  glória a Deus quando meu corpo é instrumento de justiça._  (Rm 6.13) 
b) Dou  glória a Deus__________________________________  (Jo 13.34-35) 
c) Dou  glória a Deus____________________________________  (2 Co 3.18) 
d) Dou  glória a Deus__________________________________  (I Pe 4.10-11) 
e) Dou  glória a Deus ________________________ ___________  (2 Co 4.15) 
f) Dou  glória a Deus______________________________________  (Jo 17.4) 

  
 
3. No livro Uma vida com propósitos, Rick Warren elabora uma preposição crucial             
para definir o objetivo da sua vida, a saber - Para quem você irá viver: para você                 
mesmo ou para Deus? 
 
4. Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus?               
(Extraída do livro) 
  

 
 

  PRÁTICA  *** 

 
A Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama a                 
obra de suas mãos (Sl 19.1), assim, dedique alguns minutos para contemplar a obra              
da criação divina e perceber a plenitude, extensão e beleza do Criador rendendo-lhe             
adoração. Depois escreva um pequeno verso falando sobre a majestade do Senhor. 

 

   ORAÇÃO   ***  

  
Louve a Deus pela maravilhosa obra da criação. Ore ainda por sensibilidade            
espiritual para reconhecer o poder e cuidado do Senhor nas pequenas coisas do seu              
dia a dia. 
 
 
  

 

 


