
 

 

 

 

 

 

 

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: 15º dia. Formado para fazer parte da família de Deus 

 
 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 15 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Fui moldado para pertencer à família de Deus. 

 

Perguntas para meditar: Como começar a tratar os outros crentes como 

membros de minha família?_________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________. 

 

 

 

 

 

VOCÊ FOI FORMADO  

PARA FAZER PARTE DA  

FAMÍLIA DE DEUS 

Seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si 

mesmo por meio de Jesus Cristo (Efésios 1.15a; NLT). 

http://www.nibparana.org/


Terça-feira: 16º. O QUE REALMENTE IMPORTA 

 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 16 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: A vida consiste em amar. 

 

Honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade? Como 

posso me assegurar de que são? __________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_____________________________. 

 

Quais obstáculos nos impedem de amar os outros crentes e nos preocupar 

com eles? ___________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________. 

 

Quarta-feira: 17º dia: Um lugar ao qual pertencer 

 
 

 
 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 17 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

Um tema para reflexão: Sou chamado para participar, não para apenas crer. 

 

Uma pergunta para meditar: Meu nível de envolvimento em minha igreja local 

demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? 

______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________. 

 

Toda a Lei se resume num só mandamento: Ame o seu próximo como a si mesmo (Gálatas 

5.14; NVI). 

...assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está 

ligado a todos os outros (Romanos 12.5; NVI). 



Quinta-feira: 18º. Tendo uma vida em comum 

 
 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 18 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Preciso de outras pessoas em minha vida. 

 

Uma pergunta para meditar: Que passo posso dar hoje para me unir a outro 

crente de forma mais íntima e verdadeira? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Sexta-feira:19º. Cultivando a comunidade 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 12 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Comunidade exige comprometimento. 

 

Uma pergunta para meditar: Como posso hoje ajudar a criar as 

características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em 

minha igreja? ______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________. 

 

 

 

Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam 

à lei de Cristo (Gaiatas 6.2; NLT). 

Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. 

Significa que temos de dar nossa vida pelos outros crentes (1 João 3.16; GWT). 



Sábado: 20º. Restaurando a comunhão quebrada 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 20 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. 

 

Uma pergunta para meditar: Com quem preciso restaurar meu relacionamento 

no dia de hoje? ______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________.  

O que eu posso fazer para que todos os meus relacionamentos estejam em 

paz e em comunhão? ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________. 

 

Domingo: 21º dia. Protegendo sua igreja 

 

 

 

 

DEPOIS DE FAZER A LEITURA DO CAPITULO 21 DO LÍVRO, RESPONDA:  

 

PENSANDO SOBRE O PROPÓSITO DE MINHA VIDA 

 

Um tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. 

 

Uma pergunta para meditar: O que estou fazendo pessoalmente para 

proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato 

momento?____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________. 

Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas (Romanos 12.18; NTLH). 

Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de 

nossa comunhão conjunta (Romanos 14.19; CH). 


