
VOCÊ PRECISA DETECTAR E DESENVOLVER O SEU PROPÓSITO DE VIDA EM 

DEUS. 

Você conhece o seu chamado ? 

Como pais, temos a responsabilidade de saber qual o propósito dos 

nossos filhos. 

O pai de sansão buscou saber do homem de Deus como seu filho deveria 

proceder para que o propósito para o qual foi chamado se cumprisse. 

Juízes 13:8 

A disposição do homem de Deus em retornar para explicar tudo nos 

mostra que Deus quer nos revelar o propósito de nossos filhos, se 

estivermos dispostos a nos esforçar para que ele se cumpra. 

Mas para você que não teve a oportunidade de ter pais que buscaram 

saber o seu propósito de vida em Deus, Deus quer revela-lo a você, basta 

você se dispor a fazer sua vontade. 

Atos 13:1-3 

Descobrir o propósito para o qual fomos chamados não é o suficiente se 

não soubermos o que priorizar para cumpri-lo com excelência. 

Muitos dizem que para cumprirmos nosso chamado necessitamos ser 

ungidos por Deus. Isto está correto? 

Hoje quero analisar junto com você a vida de três homens que marcaram 

a história através de seu posicionamento diante do cumprimento de seu 

propósito de vida. 

1. O rei Saul -  Saul significa: O implorado, o desejado, o solicitado. 

Saul começou bem a trilhar o caminho para cumprir seu propósito, 

temia ao Senhor e era submisso ao profeta, buscava honrar o profeta   

I Samuel 9:6-7 

Deus confirmou seu propósito de vida através do profeta Samuel.          

I Samuel 10:7 



Mas Saul teve uma “brilhante idéia” que o faria ser rejeitado por Deus.  

     I Samuel 13:8 – 14 

Mesmo tendo sido rejeitado por Deus por conta da desobediência em seu 

segundo ano de reinado Saul ainda reinou 40 anos sobre Israel. 

I Samuel 15:3 

Deus deu uma ordem direta ao rei Saul através do prefeta Samuel. 

Saul subiu a guerra contra os amalequitas e poupou o rei Agague e tomou 

despojos de guerra, mas o que Deus mandou era que ele acabasse com 

tudo. Quando o profeta o confrontou, Saul deu uma desculpa.  

I Samuel 15:20 – 21 

Após isso Saul é rejeitado por Deus.   I Samuel 15:23 

2. Moisés -  Êxodo 33 

Moisés priorizava a presença de Deus. 

Ex:33:15 

Moisés não abriu mão da presença de Deus nem por todas as 

promessas de vitória dadas por ele. 

3. Davi – Davi abriu mão do seu orgulho para não perder a presença 

de Deus. 

II Samuel 12:13 

 

Saul, Moisés e Davi foram ungidos para um propósito, mas somente 

Moisés e Davi buscaram estar na presença de Deus sempre 

Saul negociou a presença de Deus. 

Moisés e Davi não abriram mão dela. 

A unção de Deus te capacita para fazer. Mas é a presença de Deus 

que lhe trará os milagres para sua vida e seu ministério. 

 

É tempo de avivamento em nossas casas, em nossas igrejas, e em 

nossa nação.  



É tempo de ganharmos almas em uma proporção sem precedentes 

antes vistos. 

Cada um de nós tem um propósito neste avivamento, mas para que 

isto se cumpra em nossas vidas devemos deixar de lado o orgulho e 

o valor que damos as coisas deste mundo para dar espaço a 

presença de Deus em nossas vidas. 

Chegou a hora de a igreja fortalecer a fé. 

Chegou a hora de desconstruirmos todas as mentiras que Satanás 

construiu na mente e na visão da igreja. 

Alguns irmão chegam a perguntar se: 

- Namoro é pecado. 

- Dentro de quatro paredes posso fazer tudo com a minha esposa. 

- Ficar sem dizimar me levará ao inferno. 

Algumas pessoas se perguntam isto por não conhecerem a palavra, 

mas outras se perguntam da mesma maneira na esperança de 

encontrar um subterfugio para seus pecados de estimação. 

A resposta para essas perguntas é bem simples: O que te levar para 

a morte segundo a Bíblia é pecado, o que levar você a ter vida não 

é. 

Satanás veio para matar, roubar e destruir segundo a Bíblia. 

João 10:10 

A primeira coisa que ele quer roubar de você é a presença de Deus, 

pois sem ela ele encontra o ambiente propício para matar e destruir 

de uma vez por todas os seus sonhos. 

A igreja precisa retornar a presença de Deus para que tudo volte a 

funcionar como era na igreja de atos.  

A nossa performance de crentes não agrada ao Senhor. 

Apocalipse 2:3-4. 

O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. 

 Salmos 51:17  

A presença de Deus é perfeita e atrai tudo o que é perfeito 

 Família restituída e temente ao Senhor. 

 Prosperidade em tudo o que você fizer. 

 Realização de sonhos. Jeremias 29:11. 

 Cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. 
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