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LIÇÃO 1 

O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS 
 

Referência bíblica 

Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 

são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito 

entre muitos irmãos. Rm 8.28,29 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Entender que o propósito da nossa vida não pode ser encontrado em nós mesmos, mas               

somente em Deus. 

➔ Saber que a Palavra de Deus é que nos revela o sentido de todas as coisas. 

➔ Saber claramente qual o propósito eterno de Deus para a sua Igreja e de que maneira você                 

está incluído nele. 

 

Mensagem 

 

TUDO COMEÇA COM DEUS 

 

O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo                  

sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos                

e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus.  

 

Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os 

propósitos dele. 

 

A procura pelo propósito (sentido) da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso                

porque normalmente começamos pelo lado errado - nós mesmos. Nós fazemos perguntas            

voltadas para a nossa pessoa, como: 

➔ O que eu quero ser?  

➔ O que eu deveria fazer com a minha vida?  

➔ Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? 
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Concentrarmo-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: 

 

A vida de todas as criaturas está na mão de Deus; é ele quem mantém todas as pessoas com 

vida.  Jó 12.10 

 

Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o                

significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso.                 

Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado! Se eu lhe                      

entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia nem a própria              

invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá                

mostrar sua utilidade.  

 

Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista.  

 

Você foi feito por Deus e para Deus e, enquanto não compreender 

isso, a vida jamais terá sentido. 

 

É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso              

propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem               

saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua auto-realização, mas isso é contrário à natureza               

e está fadado ao fracasso.  

 

Você foi feito por Deus, e não o contrário; viver é deixar Deus 

usá-lo para seus propósitos, e não você usar a Deus para o que 

deseja. 

 

Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? 

Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das                  

pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem "Eu sempre pensei que a              

vida fosse...", querem dizer: "Este é o melhor palpite que posso dar".  

 

Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A               

filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o                

propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo.  

Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da               

revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua Palavra. 
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O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é 

perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida 

funciona da mesma forma: pergunte a Deus. 

 

Deus não nos deixou às cegas, para ficarmos nos questionando e conjeturando. Ele claramente              

revelou, ao longo da Bíblia, seu propósito para nossa vida. É o nosso "Manual do proprietário",                

que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro.                   

Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: A sabedoria                  

que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o                

próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. 1Co 2:7 

 

Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida: é a fonte 

dela. 

 

Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas, e não sobre psicologia popular, histórias              

inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: Todas as coisas são feitas de acordo                 

com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia                     

resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união                 

com Cristo. Ef 1.11 NTLH 

 

Para descobrir o propósito para sua vida, volte-se para a Palavra 

de Deus, e não para a sabedoria do mundo. 

 

Muitos cristãos têm crido, equivocadamente, que nossa meta como cristãos é chegar aos céus.              

Como discípulos de Jesus é fundamental que saibamos claramente qual é o propósito de Deus e                

façamos deste propósito o nosso alvo, nosso desejo, a meta de nossas vidas. 

 

Paulo via este alvo e lutava para alcançá-lo: Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que                  

quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já                  

fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém                 

uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.                   

Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova                    

vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Fp 3.12-14 NTLH 
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O ALVO É O QUE DÁ SENTIDO À VIDA. 

 

 

O que é a vida ? 

É uma sucessão de acontecimentos sem sentido e sem propósito ? 

 

Aquele que não entende qual é o propósito de Deus para sua vida, tampouco entenderá o seu dia                  

de hoje, não compreenderá o porquê das circunstâncias e dos mais variados acontecimentos de              

sua vida. Para ele muitas coisas não fazem sentido, principalmente as circunstâncias            

desagradáveis, somente vê sentido nas coisas que lhe agradam e mesmo estas coisas têm um               

sentido passageiro e um propósito imediato de bem estar. Assim, o que importa é o momento e                 

que este seja agradável. 

 

Aquele, no entanto, que tem uma visão clara do propósito de Deus, saberá interpretar cada               

acontecimento de sua vida à luz desta visão.  

 

Saberá ver cada circunstância, boa ou má, como parte de um todo 

harmonioso que culminará com o cumprimento do propósito de 

Deus para sua vida. 

 

O que Deus quer para todos os homens?  

 

1. Será que Deus quer apenas salvar o homem do inferno e levá-lo para o céu? A resposta é: NÃO. 

 

2. Deus não tinha planejado que o homem caísse para que depois tivesse que salvá-lo. Deus não                 

queria que o homem pecasse. Se o propósito de Deus para o homem fosse a salvação, Deus seria                  

cúmplice do pecado, pois para cumprir o seu propósito, Deus estaria esperando e desejando que o                

homem pecasse para poder salvá-lo. 

 

3. Para saber qual o objetivo de Deus para com os homens temos que ir para o princípio da                   

história de Deus com o homem, ou seja, a criação A Bíblia informa: Também disse Deus:   

Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os               
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peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre                  

todos os répteis que rastejam pela terra. (Gn 1.26-28). Quando Deus criou o homem, queria ter                

uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. 

 

➔ O ALVO DE DEUS PARA ELE MESMO  não era ser salvador, Ele queria ser PAI. 
➔ O ALVO DE DEUS PARA NÓS,  era que fôssemos FILHOS. 

 

O que aconteceu quando o homem pecou?  

 

1. Por causa do pecado o homem caiu em condenação e morte espiritual (Gn 2.17; Ef 2.1; Rm                  

6.23). 

 

2. Por causa do pecado o homem teve a imagem de Deus deturpada  (Gn 5.1; Gn 5.3; Rm 3.23). 

 

3. Por causa do pecado o homem perdeu o alvo pelo qual foi criado, ficando inútil para cumprir                  

com a vontade e propósito de Deus (Rm 3.10-18). 

 

Eva ao dialogar com a serpente mostrou que não sabia qual era o centro do jardim (a parte                  

principal, o alvo). Para ela o centro do jardim era o local onde estava a árvore do conhecimento do                   

bem e do mal. Todavia, o centro do jardim era o local onde estava a árvore da vida (Gn 2.9; Gn                     

2.16-17; Gn 3.2-3) 

 

Quando o homem pecou, Deus desistiu de seus planos?  

 

1. Não. O propósito eterno de Deus é o mesmo. 

 

2. Mas agora que esta raça está inútil, Deus tem que criar uma nova raça, para levar seu plano                   

avante (I Co 15.45-49; I Pe 2.9; II Co 5.17). 

 

3. A REDENÇÃO (ou salvação) é o meio que Deus usou para corrigir o desvio provocado pelo                 

pecado, nos conduzindo novamente para dentro do propósito eterno de Deus, nos tornando uma              

raça celestial, fazendo de nós novas criaturas, através do novo nascimento (Jo 3.3; Jo 1.12; Ez                

36.26-27). 

 

Deus continua com o mesmo propósito após a redenção. O plano de Deus continua o mesmo. (Rm 

8.28-29; Ef 1.4-6; Hb 2.10-11) 
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UMA FAMÍLIA DE MUITOS FILHOS SEMELHANTES A JESUS, PARA SUA GLÓRIA. 

 

 

 

1. UMA FAMÍLIA. Deus não quer muitas famílias. Deus quer UNIDADE . Para cumprir o propósito                

de Deus, a igreja (a família de Deus) deve ser uma só (Ef 2.19; Ef 3.14-15; Gl 6.10; Jo 17. 20-22). 

 

2. DE MUITOS FILHOS. Temos que nos MULTIPLICAR (gerar, em Deus, muitos filhos): pregar o               

evangelho e fazer discípulos (Mt 28.19-20; I Tm 2.4; Mc 16.15). 

 

3. SEMELHANTES A JESUS. Este é o nível de EDIFICAÇÃO que Deus busca: tornar-nos em tudo                

semelhantes a Jesus (I Jo 2.6).  

No que devemos ser semelhantes a Jesus: 

a) Amar como Jesus (Jo 13.34). 

b) Perdoar como Jesus (Cl 3.13). 

c) Ser mansos e humildes (Mt 11.29). 

d) Servir como Jesus (Jo 13.14). 

e) Pregar ao mundo como Jesus (Jo 17.18). 

f) Ser santos como Jesus (I Pe 1.15). 

g) E em todos os demais aspectos da vida ser como Jesus. 

 

4. PARA SUA GLÓRIA. Tudo é para glorificar o Pai. A unidade, a multiplicação de discípulos, nossa                 

edificação em Jesus, tudo isto redunda em glória para o Pai (I Co 10.31; Fp 4.20). 

 

Este propósito de Deus deve ser também o nosso propósito. Nossa vida deve ser pautada neste                

propósito, devemos viver as 24 horas do dia dentro do seu propósito eterno. 

 

Tarefa 
➔ Decida, a partir de hoje, colocar como prioridade da sua vida entender e aceitar o               

propósito para o qual Deus lhe criou. 
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➔ Que atitudes práticas podem revelar que você está se tornando mais semelhante a Jesus?              

Pense no seu dia-a-dia, em situações comuns, e tente imaginar como Jesus agiria diante              

delas. Escreva ao menos dois exemplos. 

 

Para memorizar 

Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das 

coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,  prossigo para o alvo, 

para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fl 3.13,14 
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