
ALINHE A SUA VIDA COM O PROPÓSITO DE DEUS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS – Lição 85/2018 
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A sua vida tem um propósito? Você sabe onde quer chegar? Você acha que Deus tem um propósito em 

tudo o que faz? Que propósito é esse? O que Deus está pensando quando resolve abençoar você? 

Em tudo o que faz, o propósito do Senhor é levar o homem a adorá-lo, levar o homem à Sua presença. 

Para isso, devemos alinhar a nossa vida com aquilo que é o propósito de Deus. 

Gênesis 12:1-3 – “... em ti serão benditas todas as famílias da terra.” Deus é um Deus missionário. Ele 

deseja alcançar todos os povos da terra. O Senhor quer nos abençoar para que os povos saibam e O adorem. 

Quando os povos virem a mão do Senhor sobre nós, virão à Sua presença e O adorarão. 

I Reis 10:1-9 – “Bendito seja o teu Deus...” Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão e a 

excelência que havia em seu reino, glorificou ao Senhor. Da mesma forma, a excelência dos nossos atos e de tudo 

o que fizermos podem levar outras pessoas a adorarem e prestarem culto a Deus. O Senhor espera receber culto 

dos povos como resultado da nossa excelência. Isto diz respeito à nossa fidelidade, honestidade, justiça, 

dedicação, eficiência, etc. Quando vivemos assim, o Reino de Deus se estabelece e os povos se rendem a Ele.  

Êxodo 19:4-6/20:1-2 – O Senhor diz a Israel: Não te esqueças que te tirei da escravidão. Tudo o que fiz por 

ti, foi para que me cultues e me adores. Não pensando somente em te abençoar e em te dar vitórias, mas para 

que as outras nações saibam e me conheçam e me adorem. 

Deus enviou Jesus e nos alcançou não apenas para que sejamos salvos, abençoados e curados. Mas para 

que nos prostremos diante dele, O adoremos e levemos outros povos a adorá-lo. 

Sejamos profissionais que levem outros ao Senhor. Sejamos estudantes que levem outros ao Senhor. 

Sejamos parentes que levem outros ao Senhor. Sejamos vizinhos que levem outros ao Senhor.  

Mateus 7:7-8 – “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis ...” Não é pecado pedir, não é pecado receber de 

Deus, não é pecado ser abençoado por Deus. No entanto, isso não deve ser a única coisa que nos faça nos 

aproximarmos de Deus. 

Salmo 67: 2 – O salmista diz que o propósito de Deus em nos abençoar é para que se conheça na terra o 

caminho do Senhor e todas as nações conheçam a Sua salvação. 

Salmo 67: 3 – “Louvem-te os povos, ó Deus; louvam-te os povos, todos.” Isto só será possível por meio da 

vida de Deus em nós. Somos propriedade peculiar do Senhor (Êxodo 19:5) e Ele não abre mão de nós.  

Que a nossa vida e tudo o que fizermos tenham o propósito de cultuar a Deus. Que as bênçãos do Senhor 

nos levem a sermos adoradores e a proclamarmos a todos os povos o que o Senhor tem feito em todas as 

gerações. Alinha a sua vida com o propósito de Deus! Seja uma bênção! 

Para que isso aconteça é necessário deixarmos o passado ser passado. Deixemos para trás toda a 

decepção, toda a amargura, toda a injustiça e todos os erros que foram cometidos contra nós. Deixemos as coisas 

que para trás ficam e prossigamos para o alvo (Filipenses 3:13-14). 


