
  

 
ENXERGANDO A VIDA DO PONTO DE VISTA DE DEUS. 

 
Sentindo 
 

TIAGO 4.14b - Que é a sua vida? 

“Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos.” Anais Nin 

Como você define e determina a sua vida. Tudo que fazemos determina o nosso 

destino, tudo irá influenciar, a maneira qual você investe seu tempo, onde você gasta o 

seu dinheiro, as pessoas o qual você se relaciona e principalmente suas escolhas irão 

determinar seu futuro. 

Deus olha o futuro como projeto determinado para a paz.  

Jeremias 29.11 - Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o 

Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes 

esperança e um futuro. 

Sei que para muitos a vida é um carrossel, ou uma montanha russa cheio de altos e 

baixos, uma jornada de dança, uma bicicleta de 10 marchas.... em fim são tantas 

respostas! 

 

Aprendendo 

 

O propósito aqui é fazer com que eu e você possamos ampliar ainda mais o nosso 

campo de visão a respeito de que é a vida! 

Romanos 12.12 - Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus. 

 

Deus quer trabalhar nas seguintes áreas de nossas vidas: 

1. Caráter; 

2. Fé 

3. Lealdade 

4. Obediência; 

5. Honestidade. 

Palavras como provações, tentações, refinar e testar, aparecem na bíblia mais de 200 

vezes. Deus provou Abraão ao lhe pedir um filho que oferecesse como oferta a Deus. 

Deus. 

Adão e Eva foram confiados a cuidar do jardim e foram reprovados. 

Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para obter Raquel como esposa. 

OS TESTES TANTO DESENVOLVEM QUANTO MANIFESTAM O CARÁTER, E TUDO NA 

VIDA É UM TESTE. VOCÊ ESTÁ SEMPRE SENDO TESTADO. 

Outros homens e mulheres também foram experimentados e Aprovados: 

José, Ester, Daniel e Rute 

ABRAÃO – é testado e aprovado. 

Gênesis 22 - Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: “Abraão!” 

Ele respondeu: “Eis-me aqui”. 

Então disse Deus: “Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para 

a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei”. 

 

Hebreus 11.17-19 - Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque; estava 

mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, 

a quem se tinha dito: 

Em Isaque será chamada a tua descendência; 

porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de 

onde também, figuradamente, o recobrou. 

 

Refletindo 

 

A vida na Terra é um teste. Tudo que você fizer certamente refletirá na eternidade. 

Efésios 5.15-21 - Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja 

como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, 

porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender 

qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, 

mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos 



espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente 

a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 

QUANTO MAIS DEUS LHE DÁ, MAIS REPOSNÁVEL ELE ESPERA QUE VOCÊ SEJA. 

OS TESTES TANTO DESENVOLVEM QUANDO MANIFESTAM O CARÁTER DA PESSOA, E 

TODA A VIDA É UM TESTE. 

CADA DIA E SEGUNDO DA SUA VIDA É IMPORTANTE. ENTEDA QUE SITUAÇÃO É UMA 

OPORTUNIDADE PARA APERFEIÇOAR O CARÁTER, PARA DEMONSTRAR AMOR OU 

PARA DEPENDER DE DEUS. 

 

Aplicando 

 

PENSANDO SOBRE O MEU PROPÓSITO DE VIDA: 

 

1. UMA TEMA PARA REFLEXÃO: A VIDA É UM TESTE E UM CARGO DE CONFIANÇA. 

2. UM VERSCÍCULO PARA MEMORIZAR: “Quem é fiel no pouco, também é fiel no 

muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.” 

3. UMA PERGUNTA PARA MEDITAR: O QUE ME ACONTECEU RECENTEMENTE QUE 

AGORA PERCEBO TER SIDO UM TESTE DE DEUS? QUAIS AS TAREFAS MAIS 

IMPORTANTES QUE DEUS ME CONFIOU? 

 

FINAL 

 

CONCLUSÃO:  Como eu estou aproveitando a cada oportunidade que Deus tem me 

dado em minha vida? Quais as decisões irei tomar na prática para mudar? 

Qual é a sua Visão? Temos que esta focado nas promessas de Deus para as nossas 

vidas. 

Em quem você confia? Temos que ter segurança nas promessas de Deus. 

Você tem fome de Deus, sua justiça e de suas promessas? Eles se alimentavam da 

palavra que determinavam sua Visão. 

Qual é a sua determinação? Eles direcionavam a sua Mente, seus Sonhos e Projetos 

para o único...Senhor Jesus ele é o caminho a verdade e a vida. 

           Pr. Nestor de Morais Junior 

Tema: Uma Vida com Propósito 

                           Comunidade da Graça Arujá 08.07.18 
 
 

RECADOS IMPORTANTES - CGA 

 

Agenda - CGA 

Domingo 
Culto 

Culto de Celebrações as 9h30m e as 18h. 

 

Quartas Ministério de Esportes – Jiu-Jitsu 19h15m. 

Sábado 28/07 – MAG ATMOSFERA 19h30m. 

Terça 31/07 – Mulher Plena e Homens de Honra 20h. 

 

 


