
TUDO COMEÇA COM DEUS lição 1  

Isto não diz respeito a você. 
I.  A Pergunta:  Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, você deverá 
começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os 
propósitos dele. 

II.  A procura:  A Procura pelo propósito (sentido) da vida tem intrigado as pessoas por 
milhares de anos. Isso porque normalmente começarmos pelo lado errado - nós mesmos. 
Nós fazemos perguntas voltadas para nossa pessoa, como: “O que eu quero ser? O que eu 
deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus 
sonhos para o futuro? Focando em nós mesmos nunca saberemos o propósito de nossa 
vida”. Jó 12:10 

III.  A Proposta: Muitas pessoas tentam usar Deus para suas próprias auto-realizações, 
mas isso é contrário à natureza, e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, e não o 
contrário; viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos, e não você usar a Deus para o 
que deseja. Romanos 8:6  

IV.  Duas Opções:     Este curso é sobre: Como se tornar aquilo o  que Deus criou você para 
ser.Como então você pode descobrir o propósito para que foi criado? Você só tem 02 
opções:  

1.  A primeira delas é a especulação e isto é o que a maioria das pessoas fazem. 
Felizmente existe uma única resposta sobre o significado e o propósito da vida. É a         
revelação. Nós podemos ver o que Deus diz em sua palavra sobre a vida.  

2. A maneira mais fácil de se descobrir o propósito de um invento é perguntando ao criador 
daquele invento. O mesmo acontece com a sua vida. Pergunte a Deus sobre o propósito da 
sua vida.  Efésios 1:11 

1. Nós descobrimos a nossa identidade e propósito mediante um relacionamento com 
Jesus Cristo. Se você não tem tal relacionamento, eu explicarei mais tarde. 

2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele. O propósito de Deus 
para sua vida existe muito antes do seu nascimento. Ele planejou sua carreira, seus 
hobbies e todas as outras partes de sua vida. Você não pode escolher os seus 
propósitos de vida. Deus já fez esta decisão. 

3. O propósito da sua vida se encaixa num propósito muito mais abrangente que o 
próprio Deus delineou para a eternidade. Este curso trata sobre isto. 



VOCÊ NÃO É UM ACIDENTE lição 2 

Você não é um acidente. 
� Seu nascimento não foi um acidente ou um erro. Talvez seus pais não tenham 

planejado ter você, mas Deus planejou. Deus não ficou surpreso com o seu 
nascimento. De fato Ele já esperava isto.  Isaias 44:2 

� Muito antes de você ser concebido pelos seus pais você já havia sido concebido na 
mente de Deus. Salmo 138:8 

       
� Ele pensou em você antes.  Salmo 139:15 

I.  Deus prescreveu cada mínimo detalhe do seu corpo  

II. Determinou os seus talentos e habilidades naturais, bem como  sua   
personalidade distinta.   

III. Ele também decidiu quando você nasceria e quanto tempo viveria.   
(Enquanto há pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos.) 

� Deus não faz nada acidentalmente, e nunca erra. Ele tem a razão, e um bom plano para 
tudo que criou.  Salmo 139:16, Atos 17:26 

� Deus planejou tudo com precisão. Quanto mais os cientistas aprendem sobre o universo, 
melhor nós entendemos como tudo foi criado unicamente para nossa existência, com 
todas as especificações exatas que fazem a vida humana possível. Isaias 45:18 

� Porque Deus fez tudo isso? Porque Ele se importou em fazer todo esse universo para 
nós? Porque Ele é um Deus de amor. Este tipo de amor é difícil de dimensionar, mas é 
verdadeiro. Você foi criado como um objeto de amor. Deus fez você para amá-lo e você 
é sua criação especial.  Isaias 46:3-4 

Parafraseando o texto de Romanos 12:3: “A única maneira de 

Escreva algumas frases para Deus expressando o seu desejo de conhecer os 
propósitos dele para sua vida: 

     Pai de acordo com a minha caminhada nestes 
estudos...__________________________ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____.



entendermos a nós mesmos é entendermos quem Deus é e o que Ele faz por 
nós...”. 

O QUE DIRIGE SUA VIDA? Lição 3 
“Então vi que todo trabalho, e toda destreza em obras, provêm da inveja do homem contra 

o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento”. Eclesiastes 4:4 

A vida de cada um é dirigida por alguma coisa. 
A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como: guiar, controlar, direcionar. Quando 

você está dirigindo um carro, moto, uma bola de golfe, você está guiando, controlando e 
direcionando isto naquele momento. Qual é a força diretiva em sua vida? Neste exato momento 
pode ser um problema, uma pressão ou um momento crucial. Você pode ser dirigido por uma 
memória do passado, medo do futuro, ou uma crença não falada ou um assunto não identificado. 

❑ Muitos são dirigidos pela culpa.  (Gêneses 4:12;    Salmo 32:1) 

❑ Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva.  (Jó 5:2) 

❑ Muitos são dirigidos pelo medo.  (I João 4:18) 

❑ Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo.  (Provérbios 11:28) 

❑ Muitas pessoas são dirigidas por expectativas de outros.  (Mateus 6:24)   

Este curso lhe mostrará como ter uma vida guiada por um propósito, controlada e 
direcionada pelos propósitos de Deus. Não há nada mais importante do que conhecer o 
propósito de Deus para nossas vidas, nada pode substituir este conhecimento. Nem sucesso, 
saúde, fama, ou prazeres. Sem um propósito, a vida torna-se uma parada de atividades e 
eventos sem fim e com pouca significância. Isto é como movimento sem significado, atividade 
sem direção, e eventos sem razão de existir. Sem propósito a vida é trivial, pobre e sem fim 
determinado. 

OS BENEFÍCIOS DE UMA VIDA DIRIGIDA POR PROPÓSITOS. 

1. Conhecer o seu propósito, dá a você sentido na vida.  (Isaías 49:4;   Jó 7:6,16; 
Jeremias 29:11;   Efésios 3:20) 

2. Conhecer o seu propósito simplifica sua vida.  (Provérbios 13:17;   Isaías 26:3) 

3. Conhecer o seu propósito determina o foco da sua vida.  (Ef. 5:17;   Prov. 4:25; 

Escreva num pedaço de papel “MINHA VIDA NÃO É UM ACIDENTE”. 
Ponha-o em um local bem visível de forma que você possa vê-lo nas próximas 24 h, então 
repita isto para você mesmo.



Fil. 3:13, 15) 
4. Conhecer seu propósito motiva sua vida. 

5. Completar o seu propósito criará uma herança eterna.  (Rom. 14:10b, 12;    
João14:6) 

FEITOS PARA VIVER PARA SEMPRE.  
Lição 4 

“Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a eternidade no coração do 
homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao 

fim” Eclesiastes 3:11. 

Esta vida não é tudo o que existe. 

❑ A vida aqui na terra é simplesmente um treinamento antes da produção real. Você 
gastará todo o tempo da sua vida do outro lado da morte – na eternidade – Bem, você 
está aqui. A terra é só um ponto de começo, a pré-escola, o treino de sua vida na 
eternidade. 

❑ Talvez o máximo que você viva aqui na terra seja cerca de 100 anos, mas você passará 
toda a vida na eternidade. Sua vida aqui na terra, como diz o Sr. Thomas Browne, “é um 
pequeno parêntese na eternidade”.  Você foi feito para viver para sempre. Ecl. 3:11  (A 
bíblia chama o nosso corpo de "tenda".  II Cor. 5:1) 

❑ Como você se relaciona agora com Deus aqui na terra, determinará onde você passará 
a eternidade. Se você desenvolve um relacionamento em vida e confia em Deus através 
do seu filho Jesus Cristo você passará o resto da eternidade com Ele. Se você rejeitar o 
amor de Jesus, seu perdão, e salvação, você passará a eternidade para sempre 
separado de Deus. A escolha é sua. Tragicamente, muitas pessoas serão separadas de 
Deus na eternidade porque eles escolheram viver separados de Deus aqui na terra. 

❑ Quando você compreende que existe mais para viver do que simplesmente aqui e agora, 
e você percebe que esta vida é só preparação para eternidade, você começará a viver 
diferentemente. Você começará a viver levando em conta a eternidade, e isso afetará 
toda a maneira como você conduz suas relações, suas tarefas, e circunstâncias.  

1. Muitas atividades, metas, e até mesmo problemas que pareciam tão importantes 
parecerão triviais, insignificantes e desmerecedores de tanta atenção. 

Escreva abaixo a melhor palavra que descreve aquilo que tem sido a força diretiva da 
m i n h a v i d a : 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________
____ 
Agora fale com Deus sobre isto.



2. Quando você vive à luz de uma vida na eternidade, você muda seus valores. 

3. Suas prioridades são reordenadas.  Fil. 3:7 

Visão “curto prazo”:  Se seu tempo aqui na terra fosse o que há para se viver, eu sugeriria que 
você começasse a viver olhando imediatamente para cima. Você poderia esquecer de ser bom 
ou ético e qualquer outra conseqüência de suas ações. Você poderia se favorecer com 
egocentrismo total porque suas ações só teriam repercussões em longo prazo. 

Visão da perspectiva da eternidade: Como será a eternidade com Deus? Francamente, a 
capacidade de nossos cérebros não pode captar a maravilha e grandeza do céu. Seria como 
tentar descrever a Internet para uma formiga. É fútil. Não foram inventadas palavras que possam 
descrever a experiência da eternidade. I Cor. 2:9 

❑ Porém, Deus nos deu vislumbres da eternidade em Sua palavra. Mat. 25:34 
Precisamos: 1. Reconhecer o fato da mortalidade  Ecl. 7:2,  2.  Receber a vida eterna: 
Hebreus 13:14,  e reconhecer que estamos numa passagem: II Cor. 5:6 

Vendo a Vida Como Deus Vê. 5 
“O que é sua vida?” - Tiago 4:14b (NIV) 

Sua vida é definida pela maneira como você a vê.   
Se eu lhe perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Aquela imagem 
é sua metáfora de vida. É a visão da vida que você mantém, consciente ou inconscientemente, 
em sua mente. É sua descrição de como a vida funciona, e o que você espera dela. 

Sua metáfora de vida não dita influencia mais a sua vida do que você imagina. Determina suas 
expectativas, seus valores, suas relações, suas metas, e suas prioridades.  É importante lembrar 
de Romanos 12:2. 

❑ A vida na terra é um teste. 
Esta metáfora de vida é vista em histórias ao longo da Bíblia. Deus testa o caráter de 
pessoas, fé, obediência, amor, integridade, e lealdade continuamente. Palavras como 
tentativas, tentações, refinando, testando, e condições semelhantes acontecem mais de 200 
vezes na bíblia.  

Deus testou Abraão lhe pedindo que oferecesse seu filho Isaac para ele. Deus testou a 
Jacó quando ele teve que trabalhar anos extras para ganhar sua esposa. Adão e Eva 
fracassaram em seu teste não resistindo à tentação, e assim também o fez, Daví. Mas o 
José passou em todos seus testes, como também o fez, Ruth, Ester, Daniel, e Jesus. O 
caráter é desenvolvido e revelado através de teste, e tudo na vida são testes.   

Você sempre está sendo testado. Eu não sei todos os testes que Deus lhe dará, mas 
eu posso garantir algumas delas, baseado em o que nós achamos na Bíblia: você será 
testado através de mudanças importantes em sua vida, uma promessa atrasada, 
problemas impossíveis, orações sem resposta, crítica imerecida, e tragédias sem razão. 

Um teste muito importante é como você age quando você não pode sentir a presença 
de Deus em sua vida. Às vezes Deus se retira intencionalmente e nós não sentimos sua 
proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou este teste. A Bíblia diz, “Deus afastou-
se de Ezequias para testa-lo e ver o que realmente estava em seu coração” II Crônicas 
32:31 O rei Ezequias desfrutou de um relacionamento íntimo com Deus, mas em um ponto 
crucial de sua liderança, Deus o deixou para testar o caráter dele, revelar sua fraqueza, e o 



prepara para mais responsabilidade. Vejamos Tiago 1:12. 

❑ A vida na terra é uma incumbência de confiança. 
Esta é a segunda metáfora bíblica de vida. A vida é um dom que Deus confiou a nosso 
cuidado e administração. Nós não a possuímos simplesmente desfrutamos dela por um 
pouco, durante algum tempo. Este conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o 
dono de tudo e de todos na terra. Salmo 24:1 

Em terra, nós possuímos “nunca realmente” qualquer coisa durante nossa permanência 
breve. Deus há pouco empresta isto a nós enquanto nós estamos aqui.  Gen. 1:28 

O primeiro trabalho que Deus deu para os seres humanos foi a de administrar e cuidar de 
todas as coisas dele aqui na terra.  I Cor. 4:7b 

Nossa cultura diz, “Se você não possuir algo, você não poderá cuidar disto”. Mas os 
cristãos vivem por um padrão mais alto: “Porque Deus possui todas as coisas, eu tenho que 
tomar mais cuidado ainda daquilo que está em minhas mãos”.  I Cor. 4:2 

A Vida é uma Situação Temporária. 
6 

“Eu estou aqui na terra apenas por enquanto”. 
Salmo 119:19 (TEV) 

A vida na terra é uma situação temporária. 
A Bíblia está cheia de metáforas que nos ensinam que a vida é passageira e temporária aqui 
na terra. A vida é descrita como uma névoa, um corredor rápido, uma respiração, e um 
espalhar de fumaça. Jó 8:9 

❑ Para fazer o melhor uso de sua vida, você não pode se esquecer de duas 
verdades:  

Primeiro, comparado com a eternidade, a vida é breve.  

Segundo, a terra é só uma residência temporária para você. Salmo 39:4 

❑ Repetidamente, a Bíblia compara a vida aqui na terra como se vivêssemos 
temporariamente num país estrangeiro.  Ilus.  Visto Permanente para estrangeiros no 
Brasil  I Ped.1:17 

❑ Quando nós concordávamos com os valores e as tentações deste mundo, é como 
se estivéssemos enganando a Deus, um adultério espiritual.   Tiago 4:4 

Ilus.   Embaixador em uma nação inimiga.   II Cor. 5:20 
  

❑ Comparado a outros séculos, a vida nunca foi fácil para muitos no mundo.  
Nós constantemente somos entretidos, somos divertidos, e somos supridos. Com todas 
as atrações fascinantes, hipnotizando da mídia, e experiências agradáveis disponíveis 
hoje, é fácil esquecer-se de que a vida não é a busca da felicidade. Só quando nos 
lembramos que esta vida é apenas um teste, uma responsabilidade, e uma tarefa 
temporária é que não perdemos o controle daquilo que atrai nossas vidas. Nós estamos 
nos preparando para algo melhor. II Cor. 4:18b  

❑ Para nos impedir de se tornar muito prendidos a esta terra, Deus nos permite 
sentir uma um  pouco de descontentamento na vida - desejos que nunca serão 
satisfeitos neste lado da eternidade. Nós não estamos completamente contentes aqui 



porque realmente não é para estarmos! Aqui não é nossa casa. 
Ilus.  

Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra seca porque foi feito para morar 
debaixo de água. Uma águia nunca poderia sentir-se satisfeita se não lhe fosse 
permitido voar. Você nunca se sentirá completamente satisfeito aqui na terra 
porque você foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes aqui, mas nada 
comparado ao que Deus planejou. 

A Razão De Tudo. 7 
“Pois tudo vem de Deus.Tudo vive pelo poder dele, e tudo é para 

 a glória dele.  Rom. 11:36   
  

Tudo é para a glória de Deus. 

O objetivo fundamental do universo é mostrar a glória de Deus. É a razão para tudo o que existe 
e isto inclui você. Deus fez tudo para a glória dele. Sem a glória de Deus, não haveria nada. 

I.  O que é a glória de Deus? É quem Deus é. É a essência da natureza dele, o peso da 
importância dele, o brilho do esplendor dele, a demonstração do poder dele, e o ambiente da 
presença dele. A glória de Deus é a expressão da bondade dele, e todas suas qualidades 
intrínsecas e eternas. 

II.  Onde está a glória de Deus? Dê uma olhada a sua volta! Tudo foi criado por Deus e reflete 
a glória dele de algum modo. “Os céus declaram a glória de Deus” Salmo 19:1  

III.  Como eu posso dar toda glória para Deus? 

1. Nós damos glória a Deus quando O adoramos. Adoração é nossa primeira 
responsabilidade para com Deus. Nós adoramos a Deus desfrutando de Sua presença. C.S. 
Lewis disse, “Quando Deus nos ordena a adora-lo, isto é um convite a desfrutarmos de Sua 
presença”. Deus quer que nossa adoração seja motivada pelo amor, ações de graças, 
encantamento, e não por obrigação.  Rom 6:13 

2. Nós damos glória a Deus amando outros crentes. Quando você nasceu novamente, 
você se tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é simplesmente acreditar n’Ele; 
também inclui pertencer a Ele, e aprender a amar a família de Deus. João escreveu, “Nosso 
amor um para com o outro prova que nós saímos da morte para vida” I João 3:14  e o Paulo 
disse, “Aceitai-vos uns aos outros da mesma maneira que Cristo o aceitou; então Deus será 
glorificado” Romanos 15:17 

3. Nós damos glória a Deus tornando-se como Cristo. Uma vez nascidos na família de 
Deus Ele quer que nós cresçamos em maturidade espiritual.  “… conforme o Espírito do 
Senhor trabalha dentro de nós, nós nos tornamos cada vez mais como Ele e refletimos cada 
vez mais a glória d’Ele” II Cor. 3:18 

4. Nós damos glória a Deus servindo uns aos outros com os dons e talentos dados 
por Deus. Cada um de nós foi projetado exclusivamente por Deus com talentos, dons, 

Aplicando isto: Considero as últimas 24 horas de minha vida, e percebo agora que eventos 
aparentemente insignificantes foram testes do meu caráter? Quais são as maiores 
responsabilidades que Deus me tem dado? 

Ore: Pai, eu realmente entendo que tudo pertence a Ti e tudo que está em minhas mãos estão 
apenas para que eu administre bem. Ajude-me a ser fiel com o que me deste.          



habilidades e habilidades. O modo como você foi projetado não foi um acidente. Deus 
não lhe deu habilidades para propósitos egoístas.  I Ped. 4:10-11 

5. Nós damos glória a Deus falando a outros sobre Ele. Deus não quer que os 
propósitos d’Ele sejam mantidos em segredo para cada um de nós. Uma que vez nós 
sabemos a verdade, Ele espera que nós compartilhemos esta verdade com outros.  

            II Cor. 4:15 
Viver o resto de sua vida para a glória de Deus requererá uma mudança em suas 

prioridades, programas, relações, e todas outras coisas mais. Em alguns momentos isso 
significará escolher o caminho mais difícil em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus lutou contra 
isso.   João 12:27-28 

Planejado para agradar a Deus. 8 

“Tu criaste todas as coisas, e é para o  “Pois o Senhor está contente 
teu agrado que elas existem e foram    Com o seu povo,” 
Criadas.”  Apoc. 4:11      Salmos 149:4 

Você foi planejado para agradar a Deus 
No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, 
sorrindo ao assistir seu nascimento. Ele quis que você viesse, e sua chegada lhe deu enorme 
prazer.  Deus não precisava criar você mas escolheu criá-lo para a satisfação dele. Você existe 
para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. 

Dar prazer a Deus é o que se chama “adorar”. 
Os antropólogos percebem que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura 
do nosso ser – uma necessidade intrínseca de nos ligarmos com Deus Adorar é tão natural 
quanto comer e respirar.  Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um 
substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos.  João 4:23. 

1. Adoração é muito mais que música 
✓ Por que as pessoas acham que adorar é cantar? 

✓ Quais as partes do culto que poderiam ser consideradas adoração? 

✓ Adão adorou a Deus no Jardim do Éden antes da menção de música em Gen. 
4:21. 

✓ Quais os ritmos e estilos de música que mais agradam a Deus? 

2. A adoração não é para o nosso benefício 
Nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso criador ao adorarmos. Em Isaias 29:13 
Deus registra uma reclamação dele em relação a adoração do seu povo. As pessoas 
estavam oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e 
rituais artificiais sem que o seu significado fosse levado em consideração 

3. A adoração não e parte da sua vida, ela é a sua vida. 
✓ Não o adore somente nos cultos da igreja.  Salmo 105:4;  Salmo 113:3 

✓ Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração.  I Cor. 10:31 

✓ Ilustração:  Um jovem apaixonado pensando na namorada o tempo todo. 

✓ Estamos apaixonados por Deus?   Col. 3:23 

  



O QUE FAZ DEUS SORRIR? lição 9 

O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida 
Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, sua mais 
importante tarefa é descobrir como fazer isso.  Ef. 5: 10 

❖ Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa.   
Noé viveu uma vida que agradou a Deus em uma época onde era uma 
raridade.  Podemos dizer que ele fez Deus sorrir.  Gen. 6:8-9 

O que Deus mais quer de você é um relacionamento.  Oséias 6:6; Mat. 
22:37-38. 

  
❖ Deus sorri quando confiamos nele completamente. 

A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado 
em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido.  Heb. 11:7   

Os três problemas que poderiam despertar dúvidas em Noé: 
1. Noé jamais tinha visto chuva. 
2. Noé vivia centenas de quilômetros do oceano. 
3. Havia o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. 

  
Confiar em Deus completamente significa crer que ele sabe o que é melhor 
para sua vida.  Você espera que ele cumpra suas promessas.  Salmo 147:11 

❖ Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. 
Deus deu planos detalhados e Noé obedeceu completamente. Lembremos: 
Deus não precisa sempre dar todas as razões pelo que ele nos pede. Gen 
6:22; Heb. 11:7.  Será que teríamos a mesma fé de Noé, ou será que 
obedeceríamos em parte? 

❖ Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. 
Louvar é elogiar a Deus. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa 
adoração e gratidão.   Noé expressou a sua gratidão a Deus oferecendo-lhe  
um sacrifício.  Gen. 8:20 

Hoje oferecemos a Deus sacrifícios de:  louvor, gratidão, e também o 
louvamos por quem ele é.  Heb. 13:15;  Salmo 116:17;  Salmo 69:30-31. 

❖ Deus sorri quando usamos nossas habilidades. 
Deus deu simples orientações a Noé.  As atividades cotidianas também são 
momentos de agradar a Deus e não só nas atividades “espirituais”.  Gen. 
9:1-3.  Deus gosta de atentar para cada detalhe  de sua vida, esteja você 
brincando, trabalhando, descansando ou comendo.  Salmo 37:23 Nós 
agradamos a Deus sendo nós mesmos em nossa singularidade. 



Todas as atividade humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas 
para agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. 

  
Pergunta:  Em que áreas de minha vida preciso confiar mais em Deus? 

A ESSÊNCIA DA ADORAÇÃO lição 10 
...entreguem-se a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. 

Romanos 6:13 

A essência da adoração é a rendição 
“Rendição não é uma palavra popular, quase tão malvista quanto a palavra 
“submissão”.  Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor.  Na civilização 
competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Mas render-se a Deus 
é a essência  da adoração.    I João 4:9, 10, 19;  Rom. 12:1 

✓ O que é rendição?   O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas: 
consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si 
próprio, submeter-se ao Espirito Santo. O que interessa é você fazê-lo, e não a 
forma de você chamar este ato. 

✓ Como posso confiar em Deus?  A confiança é um ingrediente essencial para 
que você se renda.  Existem 03 barreiras para a confiança: 

o Medo:    Precisamos conhecer a Deus melhor e o seu grande amor, pois 
o amor  “lança fora todo medo”. Temos vários indícios do amor de Deus: 

▪ Ele afirma que o ama.  Salmo 145:8-9 
▪ Você nunca sai de sua vista.  Salmo 139:3 
▪ Ele se preocupa com cada detalhe de sua vida.  Mat. 10:30 
▪ Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de 

prazeres.  I Tim. 6:17b 
▪ Ele tem bons planos para sua vida.  Jeremias 29:11 
▪ Ele perdoa você.  Salmo 86:5 
▪ Ele é carinhosamente paciente com você.  Salmo 37:7 

o Orgulho:  Precisamos admitir as nossas limitações.  O orgulho impede 
essa admissão. Temos que lembrar que somos apenas criaturas e que 
não estamos no controle de coisa nenhuma.  

Ace i tamos nossa humanidade in te lectua lmente, mas não 
emocionalmente.  Quando diante de nossas limitações, reagimos com 
irritação, raiva e ressentimentos. 

o Falta de compreensão:  Render-se a Deus não é resignação passiva, 
fatalismo ou desculpa para a preguiça.  Não é resignar-se com a 
situação, mas significa o oposto: sacrificar a vida ou sofrer, a fim de 
mudar o que precisa ser mudado. 

✓ A benção da rendição: 
o Você sente paz.  Jó 22:21 
o Você se sente livre.  Rom. 6:17-18 
o Você experimenta o poder de Deus em sua vida.   Tiago 4:7 



Pergunta:  Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? 


