
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 9 | O que faz Deus sorrir? 
 
 

PALAVRA 
 

“O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor.”                
Salmos 147:11 (NVT) 

 
De quem o Senhor se agrada? No versículo acima, aprendemos que a nossa confiança              
e a nossa esperança no Pai são motivos de alegria para Ele. Confiança é o exercício da                 
fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar o Eterno precisa crer                
que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam (Hb 11.6). Assim, não é a toa                 
que amá-lo de todo o coração é o primeiro e maior mandamento (Mt 22.37-38). Colocar               
sua esperança no Pai Celestial significa crer que ele sabe o que é melhor para sua vida,                 
pois sempre tem planos de paz e prosperidade para seus filhos (Jr 29.11-13). Esperança              
no seu amor também implica ser paciente nas dificuldades (Sl 40.1-4), tendo o coração              
alegre, sabendo que a prova da nossa fé produz um caráter aprovado (Tg 1.2-4 e 12).                
Quanto mais confiamos e esperamos no amor de Deus mais fácil obedecê-lo pois             
sabemos que ele cuida de nós. 
 
Para memorizar: Grave um áudio e envie a um amigo com a seguinte mensagem: “Olá               
(nome do amigo), eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. Salmos 147.11 diz               
para você (…). Estou orando para Deus sorrir para você também.”. Desafie-se a enviar              
três áudios para três pessoas do seu Pequeno Grupo. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
Responda as perguntas usando o seu caderno de devocionais: 
 
1- Qual atitude do seu cotidiano que você sabe que Deus tem se agradado que você                
realize? De que maneira você tem posto a esperança no amor de Deus? 
 
2- Leia Salmos 69:29-31 e escreva três acontecimentos que a princípio não pareceram             
ser bons em sua vida, mas que foram oportunidades de você confiar e esperar no amor                
de Deus. Como o Senhor manifestou o seu livramento? 
 
3- Escreva quais dons, talentos e habilidades Deus deu a você e poderiam ser usados               

 



 

para agradar o Senhor? Depois leia Isaías 45:9 sobre aquilo que você gostaria de ter,               
mas não tem.  
 
4 - Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida                 
preciso confiar mais nele? (Extraída do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
Com base nas suas respostas acima, escreva no seu caderno de devocional algumas             
decisões para agradar o coração de Deus. Veja alguns exemplos: 
 

[ ] Eu decido fazer Deus sorrir realizando esta atividade (...................................)           
esta semana, pois sei que é a sua vontade do Pai, mesmo que não seja mais o mais                  
confortável para mim. 
 

[ ] Eu decido confiar em Deus e esperar pelo livramento do Senhor na resolução               
do seguinte problema …………………………………………………….. 
 

[ ] Eu decido usar meus talento …………………………… para fazer diferença na            
eternidade da seguinte pessoa: ………………………………...  
 

[ ] Eu decido colocar a minha esperança inteiramente no amor de Deus na              
seguinte área da minha vida: ……………………………….. pois Sei que os planos de            
Deus são os melhores para mim. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Ore a Deus entregando suas decisões e pedindo por determinação e desejo de             
agradá-lo. Peça também que o Espírito Santo que habita em você o incomode quando              
sua conduta não estiver de acordo com a vontade do Senhor. 
 

 
 

 


