
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teorias científicas preveem que toda a matéria do universo deveria ter sido destruída no instante 
em que passou a existir. Pesquisadores afirmam que, se a matéria foi criada, a antimatéria 
também, isso causaria a destruição imediata de tudo. Então, como é que existe algo, não o nada? 
Só um milagre, não explicado pelos homens, pode justificar o fato de estarmos vivos hoje. 
Sabemos que Deus fez tudo perfeito. O milagre vem Dele! 
 
Não só existimos, vencemos todos os desafios da vida terrena, e temos um propósito, por isso 
podemos vencer todos os desafios físicos, emocionais e espirituais. Isso é motivo de gratidão, 
honra, louvor e adoração ao Senhor! 
 
O ser humano busca repostas para esses e outros questionamentos, não considerando que o 
Reino de Cristo, por seu Evangelho, anuncia os planos de Deus, soluciona nossos dilemas e nos 
direciona para uma vida próspera e uma eternidade com Ele. A vida cristã é um contínuo 
crescimento no conhecimento de Deus, de seus planos e na vivência plena da verdade, em luz, 
prosperando. 
 
Qual o propósito de Deus para sua vida? 
Observe a sequência dos versículos: 
 

1. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. 
2. Deus criou Adão e Eva de forma diferente, mas, à sua imagem. 
3. Adão e Eva geraram um filho à imagem deles. Isso foi consequência do pecado. Sete, 

gerado fora do Éden, já não era perfeito, não revelava totalmente a imagem de Deus. 
4. Os homens tentaram mudar a imagem de Deus. 
5. Deus operou em seu plano perfeito para nos restaurar à sua imagem, nos fazer 

novamente semelhantes a Jesus. 
6. A obra de Cristo em nós tem como objetivo nos transformar de volta à sua imagem. 

 
1. Gênesis 1:26 
Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; tenha ele domínio sobre os 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. 
 
2. Gênesis 1:27  
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 
mulher, os criou. 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

UMA SÓ VIDA E UM PROPÓSITO ETERNO! 
Adão foi feito semelhante a Deus. 
Os filhos dele, semelhantes a ele. 
Jesus veio como modelo. Seus discípulos são desafiados a se tornarem 
novamente semelhantes a Deus. 
Como seu caráter se manifesta em família, no trabalho e em outros lugares, 
inclusive sozinho. 



 
3. Gênesis 5:3 
Viveu Adão cento e trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a 
sua imagem, e lhe chamou Sete. 
 
4. Romanos 1:23 
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem 
corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 
 
5. Romanos 8:29 
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. 
 
6. 2 Coríntios 3:18 
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória 
do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, 
como pelo Senhor, o Espírito. 
 

Não conhecemos ninguém que, depois da morte, voltou à terra para cumprir algum propósito. 
 

Hebreus 9:27 
E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois 
disto, o juízo, 

 
Portanto, essa vida que temos hoje é a única oportunidade de cumprirmos o propósito de Deus 
nos tornando semelhantes a Jesus. A vida cristã tem esse alvo. Se isso não está acontecendo 
conosco, corremos o risco de perdição eterna. 
 
A pergunta central desta lição é: 
Como seu caráter se manifesta em família, no trabalho e em outros lugares, inclusive sozinho. 
Você pode responder publicamente, com sinceridade? 
 

Colossenses 1:13-23 
13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 
do seu amor, 14 no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 15 Este é a 
imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 16 pois, nele, foram 
criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado 
por meio dele e para ele. 17 Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. 18 
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os 
mortos, para em todas as coisas ter a primazia, 19 porque aprouve a Deus que, 
nele, residisse toda a plenitude 20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua 
cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a 
terra, quer nos céus. 21 E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e 
inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, 22 agora, porém, vos 
reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos 
perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, 23 se é que permaneceis na fé, 
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que 
ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, 
me tornei ministro. 
 



Na ministração CHAMADO E VOCAÇÃO, podemos aprender que todos foram chamados a servir 
ao Senhor. Todos são convocados, comissionados por Jesus para testemunhar, pregar o 
Evangelho, cuidar de vidas, fazer discípulos, servir às pessoas para que prosperem em tudo. Isso 
é consequência natural de quem está sendo moldado pelo Espírito Santo, de volta à imagem e 
semelhança de Jesus. 
 
Lembre-se da ilustração apresentada no vídeo dessa lição 
Essa transformação que te leva a cumprir o chamado de Jesus está acontecendo na sua vida? A 
sua família e sua Célula estão testemunhando dos seus frutos? 
 
Sua vocação; talentos, dons, encargos, oportunidades profissionais, familiares e sociais, estão 
gerando frutos que glorificam a Deus e revelam a imagem de Jesus Cristo? 
 
 

Este é um momento de todos nós irmos para um lugar de Altar. 
Vamos orar individualmente e uns pelos outros para que 
possamos compartilhar no discipulado O QUE PRECISAMOS e 
buscar O QUE JESUS ORDENOU. 
 
Não queremos viver mais um ano só frequentando igreja ou 
participando das Células quando dá, ou quanto estamos 
animados. Queremos investir tudo o é possível para que nos 
tornemos semelhantes a Jesus. 
 
 

 
 
O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS PARA TODOS NÓS 
Nos tornarmos uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus! 
 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 

1. Você já havia observado a sequência sobre a mudança da imagem de Deus para a 
imagem de Adão? 

2. Você sabe em qual versículo a Bíblia fala sobre o primeiro e o último Adão? 
3. Como seu caráter se manifesta em família, no trabalho e em outros lugares, inclusive 

sozinho? 
4. Quais atitudes você reconhece que necessita adotar para uma vida cristã que expresse 

o propósito eterno de Deus? 
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