
 

 

 

 

 

 

 

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: 22º dia. Criado para se tornar semelhante a  

Cristo 

 
 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 22 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. 

 

Perguntas para meditar: No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso 

rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a 

Cristo??______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

. 

 

 

 

VOCÊ FOI CRIADO  

PARA SE TORNAR  

SEMELHANTE A CRISTO 

Conforme o Espírito do SENHOR trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como ele e 

refletimos ainda mais a sua glória (2Coríntios 3.18; NLT). 

http://www.nibparana.org/


 

 

Terça-feira: 23º DIA. Como crescemos 

 

 
 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 23 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Nunca é muito tarde para começar a crescer. 

 

Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do 

jeito de Deus? _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_____________________________. 

 

 

 

Quarta-feira: 24º dia: Transformado pela verdade 

 
 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 24 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: A verdade me transforma. 

 

Uma pergunta para meditar: O que Deus já me disse na sua Palavra que 

ainda não comecei a fazer? ______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________. 

Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por 

meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de 

Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele (Romanos 1.2.2; NTLH). 

Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E 

conhecerão a verdade, e a verdade os libertará (João 8.31,32; KJV). 



 

Quinta-feira: 25º. Transformado pela provação 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 25 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Existe um propósito por trás de cada problema. 

 

Uma pergunta para meditar: Qual problema na minha vida me trouxe mais 

crescimento?_________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Sexta-feira:26º. Crescendo por meio da tentação 

 

 

 

 

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

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. 

 

Uma pergunta para meditar: Que atributo do caráter cristão posso 

desenvolver, derrotando a tentação mais freqüente em mim?___________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________. 

 

 

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que 

foram chamados de acordo com o seu propósito (Romanos 8.28; NVI). 

Deus abençoa os que, pacientemente, suportam a provação. No final, receberão a coroa da 

vida, que Deus prometeu aos que o amam (Tiago 1.12; NLT). 



 

Sábado: 27º. Derrotando a tentação 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 27 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Sempre há uma saída. 

 

Uma pergunta para meditar: A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro 

espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por 

mim?________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________.  

 

 

 

Domingo: 28º dia. ISSO LEVA TEMPO! 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 28 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Não existem atalhos para chegar à maturidade. 

 

Uma pergunta para meditar: Em qual área de meu crescimento espiritual 

preciso ser mais paciente e persistente? _________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________. 

Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-

la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a 

cair (1 Coríntios 10.13; NLT). 

Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que ele a continuará até 

que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez (Filipenses 1.6; NCV). 


