
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS | AFINAL POR QUE ESTOU AQUI? 
Dia 8 | Planejado para agradar a Deus 
 
PALAVRA 

 
“Pois o Senhor tem prazer em seu povo.” Salmo 149.4 (NVT) 
 
O primeiro propósito das nossas vidas é alegrar o coração de Deus: isto é a verdadeira                
adoração. Adorar é um estilo de vida e abrange toda atitude que obedeça ao Senhor.               
Assim, qualquer atividade cotidiana pode ser transformada em um gesto que glorifica a             
Deus (1Co 10.31), se fizermos com a atitude de servir a Jesus (Cl 3:23), em espírito de                 
oração, com a consciência de sua presença e com a intenção de agradá-lo. Dessa forma,               
louvar a Deus é muito mais do que cantar músicas e sim viver uma vida que dê prazer ao                   
Senhor. Esse é um louvor de alto nível, um verdadeiro culto racional (Rm 12.1-2). Adorar               
o Eterno com as nossas vidas é a meta de cada filho de Deus, pois só assim o nosso                   
caráter é fortalecido e nossa vida torna-se plena (Jo 14:27). 
 
Experimente declarar esse versículo, assumindo como verdade para sua vida. Repita em            
voz alta de forma lenta e cadenciada, ao menos três vezes, com o objetivo de memorizar                
esse texto. 
 

 

ANOTAÇÕES  
Responda em seu caderno de devocional.  
1 - Qual área Deus tem se alegrado na sua vida? Em qual área o Pai não está contente?  
 
2 - Qual tem sido o seu louvor em forma de obediência (mesmo contra a sua vontade) que                  
você tem buscado realizar por amor a Deus? Rm 12.1-2 e Cl 3.5-10 
 
3 - Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Deus?                
(Extraído do livro) 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 -Encontre oito palavras de um versículo já memorizado por você. Escreva-o no caderno. 
 

O P O V O F V T W P 
M R E M L N S E U O 
W P R A Z E R M Y  I _____  __  _______  ____  _______  ___  ____  _____ 
M L X U B N M Q R S 
A Q V S E N H O R W 
 
 

 

PRÁTICA 
 
Salmos são canções de Louvor a Deus. Davi disse: “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os                
meus lábios sempre o louvarão” (Sl 34.1). 
 
[   ] Eu decido separar uns instantes e falar em voz alta estas declarações de amor:  
Sl 18:1-2 / 42:1-2 / 63:1-8 / 73:25-26 / 36:5-7 / 119:10,16,97,114, 137,142,159,164 e 167.  
 
[ ] Eu decido escolher uma atividade rotineira de hoje para fazer um momento de oração                
e gratidão a Deus. Pode ser o momento de cozinhar, limpar, malhar, dirigir, ou alguma               
outra tarefa, desde que nesse momento eu possa louvar o Senhor, conversar com o Pai e                
desfrutar de sua presença.  
 

 

 ORAÇÃO    
 
Peça ao Senhor que auxilie você a prestar o mais alto louvor, em todo o tempo, e não                  
apenas durante o momento do culto, por meio de uma vida obediente e dedicada a               
glorificar a Cristo. 
 

 


