
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOME:____________________________LÍDER DE G.A:________________________ 

 

→ Esta semana nossa meditação será um pouco diferente. Você deve iniciar 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.  

 

→ Outra diferença é 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: 1º. Tudo Começa com Deus 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 1 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: A questão não sou eu. 

 

Perguntas para meditar: Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de 

que a vida é na verdade viver para Deus, e não para mim mesmo? ___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na sua opinião, qual é o efeito na sua vida da primeira frase deste livro, “A questão não é você”? O 

que isso quer dizer? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Terça-feira: 2º. Você não é um acidente 

 

 
 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 2 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Não sou um acidente. 

AFINAL DE CONTAS,  

POR QUE MOTIVO  

ESTOU AQUI? 

Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito (Colossenses 1.16; Msg). 

Eu sou seu criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer  

(Isaías 44.2; CEV). 

http://www.nibparana.org/


 

Perguntas para meditar: Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da 

minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quarta-feira: 3º O que dirige sua vida? 

 
 

 
DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 3 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

Um tema para reflexão: Viver com um propósito é o caminho para a paz. 

 

Perguntas para meditar: A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha 

vida? Que força quero que dirija minha vida? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O que você sente que dirige a maioria das pessoas? Qual tem sido a força que dirige sua vida? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quinta-feira: 4º. Criado para ser eterno 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 4 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Há muito mais na vida que apenas o aqui-e-agora. 

 

Perguntas para meditar: Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje uma coisa que eu deveria 

parar de fazer e uma coisa que eu deveria começar a fazer?________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tu, ó SENHOR, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que 

confiam em ti (Isaías 26.3; NTLH). 

Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer 

a vontade de Deus, viverá para sempre (1João 2.17; NLT). 



Se todos compreendemos que a vida na terra é na verdade uma preparação para a eternidade, como 

poderíamos agir de maneira diferente? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

Sexta-feira: 5º. Alvo: Enxergando a vida do ponto de Vista de Deus 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 5 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: A vida é um teste e uma incumbência de confiança. 

 

Perguntas para meditar: O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de 

Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou?________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sábado: 6º. A vida é uma atribuição temporária 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 6 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: O mundo não é o meu lar. 

 

Perguntas para meditar: Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma 

de eu viver neste exato momento?________________________________________ _________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

A que as pessoas se apegam na terra que as impede de viver para os propósitos de Deus? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________. 

 

 

 

Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes (Lucas 16:10a; NTLH). 

Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é 

transitório, mas o que não se vê é eterno (2Coríntios 4.18; NVI). 



 

 

Domingo: 7º. A razão de Tudo 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 6 DO LÍVRO, RESPONDA:  
 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Tudo isto é para ele. 

 

Perguntas para meditar: Em que parte de minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de 

Deus?_____________________________________________________________ _________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A que você tem se apegado que poderia impedi-lo de viver para os propósitos de Deus? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________. 

 
 

Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu po¬der, e tudo é 

para sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre (Romanos 11.36; BV). 


