
 

 

 

 

 

 

 

NOME:_____________________LÍDER DE G.A:___________ 

 

→ Vamos continuar firmes na campanha 40 dias com propósitos. 

Chegamos à última semana. 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.  

 

→ esta semana será mais curta. Teremos meditação até quinta-feira.   

 

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

 

Segunda-feira: 36º dia. Feito para uma missão 

 
 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 36 DO LÍVRO, 

RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Fui feito para uma missão. 

 

Perguntas para meditar: Que temores me impedem de cumprir a missão 

da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as 

boas-novas? 

VOCÊ FOI  

FEITO PARA  

UMA MISSÃO 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 

estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos (Mateus 28.19,20; NVI). 

http://www.nibparana.org/


______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________. 

 

 

 

Terça-feira: 37º DIA. Partilhando sua mensagem de vida 

 

 
 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 37 DO LÍVRO, 

RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Deus quer dizer algo ao mundo por meu 

intermédio. 

 

Ao refletir sobre minha história pessoal, percebo que ela é mais 

adequada a essa ou àquela pessoa. Com quem Deus gostaria que eu a 

partilhasse? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________. 

 

Quarta-feira: 38º dia: Tornando-se um cristão de primeira classe 

 
 

 
 

 

Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a 

esperança que vocês têm. Porém façam isso com educação e respeito  

(1 Pedro 3.15 b, 16a; NTLH). 

Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a 

sua salvação! (Salmos 67.2; BV). 



DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 38 DO LÍVRO, 

RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: A Grande Comissão é minha comissão. 

 

Que providências posso tomar a fim de me preparar para 

experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? 

___________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________ 

Quinta-feira: 39º. Equilibrando sua vida 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 39 DO LÍVRO, 

RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Bem-aventurados sejam os equilibrados. 

 

Uma pergunta para meditar: Quais das quatro atividades vou iniciar 

para permanecer no caminho e equilibrar os cinco propósitos de Deus 

para minha vida? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________. 

 

Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não 

conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem (Efésios 5.15; CH). 



 

Sexta-feira:40º. Vivendo com propósitos 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 26 DO LÍVRO, 

RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Viver com propósitos é a única maneira de viver 

de verdade. 

 

Uma pergunta para meditar: Quando irei parar para escrever minhas 

respostas às cinco grandes questões da vida? Quando colocarei meu 

propósito no papel? _____________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________. 

 

 

 

 

 

 

Pois Davi [...] serviu aos propósitos de Deus em sua geração (Atos 13.36; NASB). 


