
 

 

 

 

 

 

 

NOME:___________________________LÍDER DE G.A:_______________ 

 

→ Vamos continuar firmes na campanha 40 dias com propósitos. Você deve fazer 

a leitura do livro Uma Vida com Propósito, disponível no site (www.nibparana.org) 

para download, e após fazer a leitura do capítulo do livro, faça a reflexão desta 

meditação, correspondente ao capítulo que acabou de ler.  

 

→ Lembrando que teremos reflexões para os sete dias da semana, e não somente 

até sexta-feira, como normalmente são nossas meditações.  

 

→ Aproveite esta jornada de 40 dias que podem transformar sua vida!!  

 

Segunda-feira: 29º dia. Aceitando sua missão 

 
 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 29 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Servir não é questão de opção.  

 

Perguntas para meditar: O que está me impedindo de aceitar o chamado de 

Deus para servi-lo? _____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

. 

 

 

 

 

VOCÊ FOI MOLDADO  

PARA SERVIR 

A DEUS 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as 

quais Deus preparou antes para nós as praticarmos (Efésios 2.10; NVI). 

http://www.nibparana.org/


 

Terça-feira: 30º DIA. Moldado para servir a Deus 

 

 
 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 30 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Eu fui moldado para servir a Deus. 

 

De que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e 

gostando de servir?_____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

. 

 

Quarta-feira: 31º dia: Entendendo sua forma 

 
 

 
 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 31 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Ninguém mais pode ser eu. 

 

Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer a 

minha igreja? _________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge 

seus propósitos mediante todos eles (l Coríntios 12.6; CH). 

Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais; estejam certos de as estarem 

utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de 

bênçãos de Deus (1 Pedro 4.10; BV). 



Quinta-feira: 32º. Usando o que Deus lhe deu 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 32 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. 

 

Uma pergunta para meditar: Qual a melhor maneira de usar o que Deus me 

deu? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

. 

 

 

Sexta-feira:33º. Como os verdadeiros servos agem 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 26 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. 

 

Uma pergunta para meditar: Qual das seis características dos verdadeiros 

servos é a mais desafiadora para mim? ____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar 

e que maneja corretamente a palavra da verdade (2 Timóteo 2.15; NVI). 

Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, 

certamente serão recompensados (Mateus 10.42; NLT). 



Sábado: 34º. Pensando como servo 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 34 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Para ser servo, devo pensar como servo. 

 

Uma pergunta para meditar: Normalmente, preocupo-me mais em ser servido 

ou em achar maneiras de servir os outros? ___________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

. 

 

 

Domingo: 35º dia. O PODER DE DEUS NA FRAQUEZA 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 35 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. 

 

Uma pergunta para meditar: É possível que eu esteja limitando o poder de 

Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser 

sincero para que possa ajudar às pessoas _________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________. 

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus (Filipenses 2.5; NVI). 

Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza (2 

Coríntios 12.9a; NVI). 


