
Vivendo Com Propósito em Deus 
 

 
“E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, 

come. 
Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós 

não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: 
Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-

lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, 
e realizar a sua obra...”. 

(João 4:31-38) 
 
 

“Muitos propósitos há no coração do homem, porém o 
conselho do SENHOR permanecerá”. 

(Provérbios 19:21) 
 
 
Uma vida no propósito de Deus é uma vida dirigida, guiada, 
conduzida para os fins estabelecidos pelo Senhor. 
 
Nossa existência passa a ser firmada no cumprimento de uma 
missão de Deus em nossa geração. 
 
Então, passamos a cumprir livremente a vontade de Deus, porque 
vivemos os sonhos dEle para a nossa geração. 
 
Ou seja, viver no propósito de Deus é vivermos como eleitos para 
sermos vencedores, mesmo depois de todas as lutas que 
viveremos nessa vida! 
 
COMO VIVER UMA VIDA COM PROPÓSITO? 
 
Existem duas premissas para chegarmos a este conhecimento:  
 
A - Temos que buscar compreender os princípios estabelecidos por 
Deus desde a criação – Gn 1.27,28 - Criou, pois, Deus o homem 
à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e 
multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais 
que se arrastam sobre a terra. 
 
B - Temos que saber a vontade de Deus para nossa vida -  Sl 
139.13-16 - Pois tu formaste os meus rins; entreteceste-me no 
ventre de minha mãe.14 Eu te louvarei, porque de um modo tão 
admirável e maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas 
obras, e a minha alma o sabe muito bem.15 Os meus ossos não 



te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e 
esmeradamente tecido nas profundezas da terra.16 Os teus 
olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro 
foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram 
ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. 
 
At 6.4 - Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da 
palavra. 
 
 
Daí então, três passos básicos devem ser vividos diariamente: 
 
(1) Temos que fazer a vontade de Deus  
 
O ser humano não foi criado para viver na prática do pecado, nem 
para ser um zero à esquerda. Essa é a obra do diabo. Jo 10.10 a - 
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir... 
 
Quando alguém vive em desobediência à vontade de Deus, passa a 
viver no cumprimento dos propósitos do diabo, porque passa a 
fazer a sua obra. E o resultado é destruição, vergonha e morte. 
 
Jesus Cristo, porém, veio para destruir as obras do diabo: libertar-
nos do cativeiro de trevas, abrir nossos olhos e nos dá uma missão 
de Deus neste mundo. Jo 10.10b - ... eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundância. 
 
(2) Temos que viver com Visão e Missão 
 
A visão acontece antes da missão.  
 
Porém, satanás cega as pessoas com o pecado e assim, perdem o 
direcionamento de Deus e vivem sem saber qual sua missão. 
 
Passam a viver uma vida sem sentido para Deus, girando em torno 
de trabalho secular, dinheiro, bens materiais, vaidades pessoais, 
posição social, valores terrenos. 
 
Então, quando vem a velhice ou uma enfermidade que nos limita, 
descobrimos quanto tempo e sonhos desperdiçamos. 
 
Mas, quando vivemos no propósito de Deus, dois encargos 
preciosos ocupam nossos dias: 
 
a. Cuidamos de vidas preciosas para Deus (Ganhando, 
discipulando, treinando e enviando). 
 



b. Cuidamos dos interesses do Reino de Deus através do 
Evangelho (Vivendo em santidade e tendo comunhão com a Igreja). 
 
Seja qual for a visão e a missão de Deus para alguém, sempre 
teremos que servi-lo nos mesmos lugares: 
 
Na igreja local - como membro ativo. 
 
Em casa, no trabalho e na escola - para dá um bom testemunho. 
 
Na célula - cooperando para o seu crescimento. 
 
 
(3) Temos que firmar nossa imagem e identidade 
 
A imagem e a identidade de uma pessoa, revelam se o propósito de 
Deus está claro ou não em sua vida. 
 
Nossa imagem e identidade firmadas no propósito de Deus, causam 
impacto nas pessoas com quem convivemos. 
 
Pessoas se convertem, porque elas passam a ter fé em Jesus 
Cristo e na Palavra de Deus. 
 
Crentes fracassados passam a olhar para Jesus como o Autor e 
Consumador da fé. 
 
 
ALGUMAS VERDADES PRECIOSAS: 
 
. Deus estabelece seus planos para nossa vida, mas a resposta 
depende de nossa aceitação. 
 
. Deus não terá nenhum prejuízo se não aceitarmos a Sua vontade, 
nós é que perdemos. 
 
. Deus sempre encontrará outra pessoa disposta a agradar o Seu 
coração, cumprindo o seu propósito. 
 
. Quando nos afastamos do propósito de Deus, corremos o risco de 
sofrer tragédias que nos façam ver que nos desviamos do centro de 
Sua vontade. 
 
CONCLUSÃO: Decida agora mesmo obedecer a vontade de Deus 
e tenha seus olhos abertos para cumprir sua missão neste mundo. 
 
Decida agora mesmo entregar sua vida inteiramente ao Senhor 
Jesus! 


