
www.imwsurui.com.br – Telefone: (21)2647-0845 – autor http://www.monergismo.com/textos/oracao/meios.pdf 

 

Leia Genesis 1:26 28 

Introdução: Muitos de nós, possuímos equipamentos eletroeletrônicos dos quais 

desconhecemos muitas das suas funções. Para provar isso, basta olhar um simples 

controle remoto da sua tv. Você sabe qual a função de cada uma das teclas dele?  

     Da mesma forma, muitos estão vivendo sem compreenderem qual é o 

propósito de suas vidas. Alguns confundem sucesso com realizações, ser bem-

sucedido nem sempre significa estar cumprindo o Propósito da sua vida. Na 

verdade, o ser bem-sucedido deveria ser um ponto de partida e não de chegada. 

Você saberia responder: Por que você nasceu? Para qual propósito? Qual o seu 

destino?  

Quero aqui dar algumas direções que podem auxiliar nas respostas de perguntas 

tão relevantes: 

1º O Propósito de sua vida é maior que você mesmo.  – Você foi criado para 

cumprir a vontade do seu criador. Romanos 11:36 - Porque dele e por ele, e para 

ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. Imagine uma 

ferramenta, ela não foi criada para si mesma. Mas para cumprir um propósito. 

Assim somos nós, fomos criados para um propósito que é maior do que nós. (Leia 

João 15:16). Para que propósito você acredita que foi formado? 

2° Você não conseguirá descobrir o Propósito de sua vida, olhando somente para 

si mesmo.  – Se nós fizermos da nossa vida um fim em si mesma, jamais 

conseguiremos nos sentir realizados. Pessoas podem ter muitos recursos e não se 

sentirem realizadas ou pessoas podem não ter recursos nenhum e também não se 

sentiram realizadas. Pois a questão não é o que se tem, mas sim, o que se é. Você 

sabe quem você é? Conhece seu destino? (Leia João 1:12-13).  

Quando você olha para você mesmo como você se vê? Como você acredita que O 

Pai, O Deus Criador vê você?   

3º O propósito de sua vida está com o fabricante. Tudo começa em Deus – O 

modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção, é perguntar ao 

inventor ou criador. Toda invenção possui um “Manual do Fabricante”. O nosso 

manual é a bíblia sagrada. É nela que descobrimos nossa identidade, funções e 

propósitos. Salmos 119:11 - Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não 

pecar contra ti.    

Conclusão: Deus não nos criou de maneira aleatória, ela também não nos criou 

por que estava sentindo-se só. Deus nos criou para louvor de sua glória, Deus nos 

criou para que andássemos segundo a sua vontade. Efésios 2:10 - Porque somos 

feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou 

para que andássemos nelas. O propósito de sua vida não está nas coisas que você 

pode fazer para Deus. Mas sim, naquilo que Deus quer fazer em você e através de você.  

 

 

 

 

Quebra gelo:  pegue um 

controle remoto e peça que falem 

as funções de cada tecla. 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Qual é o seu 

Propósito de vida?  

2º O que mais lhe 

chamou a atenção 

nesta carta? 

3º O que você 

aprendeu hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

Retiro dos corajosos 

27 a 29 de Setembro 

 

PERGUNTE AO 

FABRICANTE 
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