


“Tu, SENHOR, guardarás em 
perfeita paz aquele cujo 

propósito está firme, 
porque em ti confia”

Is 26.3



“Como é feliz aquele que 
tem suas transgressões 

perdoadas e seus 
pecados apagados” 

Sl 32.1



Qual é o sentido da vida?



Um carro que se locomove



Um prego que entra na madeira



Qual é a força que guia a 
sua vida?



Existem centenas de tipos diferentes 
de circunstâncias, valores e 

emoções que podem dirigir sua vida.

Desejo destacar 5 delas:



1. Existem pessoas que 
estão sendo guiadas 

pela ____________
Sl 32.2

“Como é feliz aquele a quem o 
SENHOR não atribui culpa”

culpa



2. Existem pessoas que 
estão sendo guiadas 

pelo  __________   Jó 5.2

“O ressentimento mata o 
insensato, e a inveja destrói o 

tolo”

ranc
or



Lembre-se disto:

“O Rancor fere mais a você 
do que a qualquer outra 

pessoa”



“Nada pode mudar seu 
passado,

mas sua decisão hoje 
determinará seu futuro”



3. Existem pessoas que estão 
sendo guiadas pelo 

__________   I Jo 4.18

“No amor não há medo; ao contrário o 
perfeito amor expulsa o medo, porque 
o medo supõe castigo. Aquele que tem 
medo não está aperfeiçoado no amor”.

medo



4. Existem pessoas que estão 
sendo guiadas pelo 

_________________: Mt 6.24

"Ninguém pode servir a dois senhores; 
pois odiará um e amará o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a Deus e ao 

Dinheiro”

materialis
mo



Você jamais será mais feliz...

...por TER mais

...por SER mais importante

...ou por ESTAR mais 
protegido



Um celular cada vez menor



Um carro cada vez maior!



5. Existem pessoas que 
estão sendo guiadas pela 
______________: Mt 6.24

“Ninguém pode servir a dois 
senhores”

aprovaç
ão



Pastor Rick Warren disse:
“EU NÃO CONHEÇO AS 

CHAVES DO SUCESSO, MAS 
A DO FRACASSO É TENTAR 

AGRADAR TODAS AS 
PESSOAS”.



- Quando você tem uma vida 
com propósitos tudo muda, 

porque VIVER DIRIGIDO 
PELOS PROPÓSITOS DE 

DEUS...



a. Reduz a ____________ 
de sua vida

“pois tem mente dividida e é 
instável em tudo o que faz”   

Tg 1.8

frustraç
ão



Veja só esta declaração que o Profeta 
Isaias faz para Deus:

“Mas eu disse: Tenho me afadigado sem 
qualquer propósito; tenho gastado 
minha força em vão e para nada. 

Contudo, o que me é devido está na 
mão do SENHOR, e a minha 

recompensa está com o meu Deus.” 
Is 49.4.



b. Incrementa sua 
______________motiva

ção



"Meus dias correm mais 
depressa que a lançadeira 
do tecelão, e chegam ao 

fim sem nenhuma 
esperança.” 

Jó 7.6



“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.” 

Jr 29.11



C. Aumenta sua 
_________________concentra

ção



“Irmãos, não penso que eu mesmo 
já o tenha alcançado, mas uma 
coisa faço: esquecendo-me das 
coisas que ficaram para trás e 
avançando para as que estão 

adiante, prossigo para o alvo, a fim 
de ganhar o prêmio do chamado 

celestial de Deus em Cristo 
Jesus.” 

Fp 3.13 - 14



- Quando sua vida é 
dirigida pelos 

propósitos eternos de 
Deus...



1. Sua vida 
encontra 

___________
Jr 29.11

sent
ido



“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”.



2. Sua vida 
encontra 

___________
Ef 3.20

espera
nça



“Àquele que é capaz de 
fazer infinitamente mais do 
que tudo o que pedimos ou 
pensamos, de acordo com 
o seu poder que atua em 

nós”



3. Sua vida se 
__________ 

Is 26.3
simplifi

ca



“Tu, SENHOR, 
guardarás em perfeita 

paz aquele cujo 
propósito está firme, 
porque em ti confia”.



4. Sua vida encontra 
____________

Ef 5.17
respo
stas



“Portanto, não sejam 
insensatos, mas 

procurem compreender 
qual é à vontade do 

Senhor”.



5. Você se prepara 
para a 

____________
Rm 14.10-12
eternid

ade



“Pois todos compareceremos diante 
do tribunal de Deus... Porque está 
escrito:” Por mim mesmo jurei, diz 

o Senhor, diante de mim todo 
joelho se dobrará e toda língua 

confessará que sou Deus. Assim, 
cada um de nós prestará contas de 

si mesmo a Deus.”



No devido tempo todos os troféus 
serão jogados no lixo por alguém, é 

só uma questão de tempo.



A utilização mais sábia do 
tempo é construir um 
legado eterno para as 

pessoas.



No final da vida só lhe restará duas 
grandes questões da parte de Deus:

- O que você fez com o meu 
Filho Jesus?

- O que você fez com o que lhe 
dei?



IDENTIFIQUE 
CREIA

& 
RECEBA

ESTA BOA PALAVRA EM SUA 
VIDA HOJE!


