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Muitos desejam viver para agradar a Deus. Porém, poucos são os 
que procuram descobrir seu propósito de vida. 
 
Para quê eu nasci e por que ainda estou vivo(a)? São duas 
questões chaves para a nossa existência e as mais importantes. 
 
Enquanto não buscarmos essas respostas de todo o nosso 
coração, continuaremos fazendo coisas a esmo, começando 
projetos que ficarão inacabados. 
 
Quando nos deparamos com obras consistentes, com realizações 
que nos causam algum impacto, logo descobrimos que ali foi ou 
está sendo investido um propósito de vida. Alguém que descobriu 
seu destino trabalhou ou ainda trabalha incansavelmente para 
cumpri-lo através dessas obras. 
 
A Igreja é grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo, através da 
qual Ele está cumprindo o Propósito de Deus, por isso, todo homem 
ou mulher que for salvo(a) em Jesus, deve viver para esse 
propósito.  
 

Vivendo Para o Propósito de Deus 
 
O livro de Efésios nos dá o caminho desta descoberta. Porém, 
quero utilizar o exemplo de Moisés para entendermos como esse 
princípio funciona.  
 
Ex 3.1-10 - Ora, Moisés estava apascentando o rebanho de 
Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã; e levou o rebanho para 
trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2 E 
apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio 
duma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a 
sarça não se consumia; 3 pelo que disse: Agora me virarei para 
lá e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima. 4 E 
vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio 
da sarça, e disse: Moisés, Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui. 
5 Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá; tira os sapatos 
dos pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6 Disse 
mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque 
temeu olhar para Deus. 7 Então disse o Senhor: Com efeito 
tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho 
ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque 
conheço os seus sofrimentos; 8 e desci para o livrar da mão 
dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra 
boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel; para o 
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lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu 
e do jebuseu. 9 E agora, ei s que o clamor dos filhos de Israel é 
vindo a mim; e também tenho visto a opressão com que os 
egípcios os oprimem. 10 Agora, pois, vem e eu te enviarei a 
Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. 
 
Moisés foi chamado por Deus, por meio de uma sarça ardente. Algo 
tremendamente improvável: Um arbusto seco queimando sem se 
consumir. Era o mesmo que uma palha seca queimando sem ser 
consumida. 
 
Depois desse fato Moisés vive por 40 anos direcionando sua 
existência somente para esta missão: Guiar Israel a Canaã, pois, 
este era o propósito de Deus para a sua vida. Foi para isso que 
Moisés nasceu e ainda estava vivo! 
  
Então, ele confronta a Faraó, liberta Israel do Egito por meio de 
milagres e guia o povo hebreu pelo deserto até a terra prometida. 
 
Falando assim, resumidamente parece ter sido fácil. Porém, foi uma 
missão dura e muito difícil. Talvez poderíamos até chama-la de 
“missão impossível”.  
 
No entanto, nesses 40 anos de ministério, Moisés não trabalhou 
sozinho para cumprir seu propósito. Além de Arão, Hur e dos 12 
príncipes das tribos de Israel, Moisés seguiu o conselho de seu 
sogro e nomeou líderes sobre mil, líderes sobre 100, líderes sobre 
50 e líderes sobre 10 (Ex 18.21). 
 
Mais tarde, quando Deus ordenou Moisés que pedisse ofertas 
voluntárias ao povo de Israel, lhe especificou claramente como 
seriam o Tabernáculo e cada utensílio que nele seriam utilizados. 
 
Então, Arão e seus filhos são escolhidos para sacerdotes e Bezalel, 
neto de Hur, é escolhido como chefe dos artíficeis. 
 
Mais na frente surgem dois novos líderes: Josué e Calebe. Josué 
veio a ser o auxiliar direto de Moisés, tornando-se o seu sucessor, 
após a sua morte (Dt 34.8,9). 
 
O fato é que, nem todos foram chamados para o sacerdócio levítico, 
que era de tempo integral no serviço a Deus no Tabernáculo, 
porém, seja qual fosse a profissão ou atividade de cada israelita, 
eles deveriam viver em função do propósito de Deus para a nação: 
Chegar e se estabelecer em Canaã! 
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Trazendo esses princípios para os nossos dias, o chamado de cada 
crente continua sendo o mesmo: Viver para cumprir o propósito de 
Deus, através da Igreja! 
 
Ef 4.1-2 - Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que 
andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, 
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor,3 procurando 
diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da 
paz.4 Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes 
chamados em uma só esperança da vossa vocação;5 um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo;6 um só Deus e Pai de 
todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos.7 Mas a 
cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de 
Cristo.8 Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens.9 Ora, isto-ele subiu-que é, 
senão que também desceu às partes mais baixas da terra? 
10 Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito 
acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.11 E ele 
deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros 
como evangelistas, e outros como pastores e mestres, 
12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra 
do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 
 
O Apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, as cinco vertentes de vida 
na Igreja. Os cinco ministérios: Apóstolos, Profetas, Evangelistas, 
Pastores e Mestres. 
 
Assim, da mesma forma que cada israelita deveria ter vivido 
investindo no propósito de Deus para a nação de Israel, cada crente 
deve viver os seus dias para cumprir o propósito de Deus para a 
Igreja. 
 
E do mesmo modo, seja qual for nossa vocação, ou profissão ou 
atividade, devemos viver para fortalecer essas cinco vertentes 
ministeriais, cada um segundo o seu chamado. Segundo os seus 
dons! 
 
Cada crente deve descobrir, por meio do Espírito Santo, em qual 
ministério deve encaixar a sua vida, mesmo que não receba o 
chamado de Deus para viver integralmente para o ministério 
eclesiástico.  
 
Apóstolos – São pessoas encarregadas de pregar o evangelho em 
lugares ainda não alcançados, são desbravadores. São servos de 
Deus que estão sempre dispostos a servir as pessoas com o fim 
claro e específico de salvá-las do inferno. 
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Por seu desprendimento e coragem, são usados por Deus com 
diversos dons do Espírito. São preocupados em fundamentar os 
crentes na Palavra de Deus. 
 
Os apóstolos fincam raízes por um bom tempo aonde chegam, pois, 
possuem o encargo de fundar e alicerçar novas congregações. 
 
Portanto, todos que foram chamados por Deus para colaborarem 
com o ministério apostólico devem canalizar sua vida para esse 
propósito grandioso: Fundar e alicerçar novas igrejas! 
 
 
Profetas – São pessoas visionárias, comprometidas com o avanço 
da igreja. Estão sempre ligadas ao que Deus deseja fazer. A 
oração, os períodos jejum e o meditar na Palavra são constantes 
em sua vida. 
 
Ao contrário do que muitos pensam, os profetas realmente 
chamados por Cristo, não estão nem um pouco interessados nos 
pecados das pessoas, muito menos em divulga-los publicamente. 
 
Seu interesse está em apontar à igreja, qual o caminho em que o 
Senhor quer vê-la seguindo, ainda que para isso tenha que exortá-
la. 
 
Portanto, todos que foram chamados por Deus para colaborarem 
com o ministério dos profetas devem canalizar sua vida para esse 
propósito grandioso: Manter a igreja no plano de Deus! 
 
 
Evangelistas – São pessoas que sentem no coração uma fome 
insaciável por ganhar almas para o Reino de Deus. Para elas não 
importa o clima, a distância, as dificuldades, nem mesmo os 
argumento que sirvam de empecilho para que pessoas sejam 
salvas. 
 
Os evangelistas enchem as células e os cultos. São atraentes às 
pessoas, pelo carisma e por serem prestativos. Também são 
usados pelo Espírito Santo com dons de milagres, pois, estão 
dedicando suas vidas para arrebanhar pessoas para a salvação. 
 
Portanto, todos que foram chamados por Deus para colaborarem 
com o ministério dos evangelistas devem canalizar sua vida para 
esse propósito grandioso: Trazer, incansavelmente, pessoas para 
o Reino de Deus! 
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Pastores – O próprio nome já define a missão dos pastores. São 
pessoas que apascentam a igreja: Alimentado com a Palavra, 
tratando as feridas da alma, reconciliando pacificamente os 
relacionamentos familiares, administrando os recursos da obra. 
 
É alguém “casado” com a congregação. Os Apóstolos um dia irão 
abrir novas obras, os Profetas poderão ser enviados a exortar, 
consolar ou edificar outras comunidades, os Evangelistas 
certamente passarão um bom tempo ausentes, indo e vindo, 
pregando o evangelho, mas os pastores são aqueles que sentem o 
encargo de estarem sempre com a igreja. 
 
São pais, irmãos mais velhos, confidentes, companheiros e 
referenciais para o rebanho. 
 
Portanto, todos que foram chamados por Deus para colaborarem 
com o ministério pastoral devem canalizar sua vida para esse 
propósito grandioso: Apascentar e proteger os salvos, a fim de 
que nenhum se perca! 
  
 
Mestres – São pessoas que amam aprender, antes mesmo de 
ensinar. Descobrem tesouros na Palavra e somente após vivê-la 
passam a ensinar seus resultados práticos. Os pastores, 
geralmente são chamados também para esse ministério. 
 
É muito comum as pessoas serem impactadas ao ouvirem certas 
verdades em campanhas evangelísticas ou em congressos 
apostólicos e depois dizerem: “bem que o meu pastor, ou o meu 
discipulador, ou o meu professor já havia pregado sobre isso” 
 
Os mestres são os menos notados no corpo de Cristo, porque seu 
interesse maior, ao ministrar a Palavra, não é causar apenas um 
impactante momento de emoção, mas, que cada verdade seja 
realmente entendida, processada e fique guardada no coração da 
igreja. 
 
No entanto, sem os Mestres não haverá Apóstolos, nem Profetas, 
nem Evangelistas ou Pastores. 
 
Portanto, todos que foram chamados por Deus para colaborarem 
com o ministério dos Mestres devem canalizar sua vida para esse 
propósito grandioso: Manter a igreja sendo alimentada nos 
princípios da Palavra de Deus! 
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Todos esses ministérios possuem por finalidade a “...o 
aperfeiçoamento dos crentes... e a edificação da Igreja” 
 
Ninguém, que já entregou a vida a Jesus deveria viver sem 
propósito, pois, o propósito canaliza o nosso foco, os nossos 
sonhos, as nossas forças, os nossos dons e os nossos recursos. 
 
Todo crente deveria ter muito vivo em seu coração o desejo de 
edificar o corpo de Cristo, deveria ter o encargo de trabalhar no 
aperfeiçoamento deste corpo. 
 
Conclusão: Qual é o seu chamado? Em que ministério você tem 
canalizado sua vida? 
 
Peça a Cristo, desesperadamente, a revelação do seu propósito e 
Viva todos os seus dias para cumprir o Propósito de Deus! 
 
Jr 29.11-13 - Pois eu bem sei os planos que estou projetando 
para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos 
dar um futuro e uma esperança.12 Então me invocareis, e ireis 
e orareis a mim, e eu vos ouvirei.13 Buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 
 
   


