
 
 
ONDE ESTÁ SUA IDENTIDADE? 
QUAL O SEU PROPÓSITO DE VIDA? 
Roteiro das Células - Lição 30/2019 
 
IDENTIDADE 
Durante sua história, o homem sempre estabeleceu diversos parâmetros para nortear a trajetória, 
que varia ao longo do tempo, de época em época. Estes parâmetros são colocados como centro de 
tudo e definem aspectos sociais, legais e espirituais. 
 
Na Idade Média, a Igreja Católica detinha muito poder. Havia um “deus” no centro de todas as coisas, 
criado e moldado ao interesse dos homens e à manutenção do poder. 
 
No Iluminismo, o homem se colocou no centro de tudo, coletivamente. Foi a época de grandes 
descobertas científicas e expansão do conhecimento; origem do que hoje entendemos de mundo 
globalizado e modernidade. 
 
Na Pós-modernidade o indivíduo passou a ser o centro de tudo; o meio e o fim de todas as coisas. 
Antagonicamente, apesar de ser a era em que o indivíduo é mais exaltado, também é a época dos 
maiores problemas de identidade. Nunca tivemos tantos casos de depressão e suicídio, como nos 
nossos dias. 
 
Ao longo da história, quanto mais o foco é o homem, mais ele se perde. 
Podemos concluir que, tanto o deus criado quanto o homem no centro de tudo, foi motivo de 
decepção, sem que as soluções para a humanidade fossem encontradas. 
 
Não se constrói uma casa em cima da areia. Mateus 7:26 
Porque as pessoas estão tentando achar uma resposta em coisas que se alteram, são “líquidas” e 
instáveis. 
 
A razão da nossa identidade não reside em nós, mas naquele que nos criou.  
A criatura não pode dizer a quem a criou o que ela quer ser. (Leia Atos 17:24-25;28) 
A verdade é que Nele subsistem todas as coisas e nossa existência depende Dele.  
A nossa identidade está em Deus.  
 
Quer saber sua identidade? Busque a Deus. (Atos 17:26-27) 
A nossa identidade está em Cristo. Precisamos tirar os olhos e o foco de nós mesmos. A nossa 
confiança precisa estar em Cristo Jesus. Esse é nosso desafio! 
 
PROPÓSITO 
Em Genesis 1, depois de criar o homem, a primeira coisa que Deus fez foi orientar o homem quanto 
ao que ele devia fazer e não fazer. 
Para vivermos e buscarmos o propósito de Deus temos que confiar Nele.  
 
O QUE É A “GRANDE COMISSÃO”?  
O texto de Marcos 16:15 nos fala da grande Comissão.  
É o encargo que Deus nos deu. Devemos pregar a toda criatura, a todos que estão ao nosso redor, 
em todo lugar. 
 
Em Efésios 2:10 lemos que o Senhor já preparou tudo para nós. Então, o que temos a fazer? 
Precisamos estar unidos ao Pai, em comunhão com Ele, ouvindo a sua voz. 
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/26+


QUANDO DEUS FALA, ELE CRIA. 
Quando Deus fala conosco, algo está sendo estabelecido. Tudo o que falta será providenciado! 
Quando Deus fala, Ele cria!  Foi pelo poder de sua Palavra que Ele criou todas as coisas. 
Portanto, se Deus está falando e criando, precisamos tomar posse. 
Quando tomamos posse, lançamos fora o medo. Nada poderá nos parar. 
Conheça sua identidade. 
 
Leia o Salmo 139:4-11 
Não importam as diversidades, o sol do nosso propósito sempre irá brilhar se nós estivermos nele! 
 
Dedique um tempo ao final ORANDO e ADORANDO. 
 
 
AVISOS 
 
Dia 5, sábado às 19:00 horas 
FESTA DE RECEPÇÃO de novos membros + DIA DO AMIGO 
Traga um amigo para ouvir um testemunho de vida e conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 
 
Dia 6, domingo às 10:00 horas 
Culto de Celebração 
 
Dia 6, domingo às 18:00 horas 
Palestra com Ana Flávia Galante 

RELACIONAMENTOS E O MUNDO VIRTUAL DOS CELULARES E INTERNET 
Como isso me afeta?  
Como posso usar com sabedoria? 

 
Entrada Franca 

 
Dia 27 de outubro, domingo às 09:00 horas 
CAFÉ DA MANHÃ EVANGELÍSTICO 
 
Dia 27 de outubro, domingo às 18:00 horas 
CULTO DE CELEBRAÇÃO ESPECIAL 
 


