
O terceiro aspecto fala da FINALIDADE:  Para 
quem  “vivemos”

“Somos cooperadores de Deus”. – Em 
Colossenses 3.17,23, ampliamos nosso 
entendimento sobre nossa finalidade no realizar: 
“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em 
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 
por ele graças a Deus Pai.”v.17, “Tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o 
Senhor e não para homens”v.23; Devemos viver 
com os olhos focados no autor e consumador da 
nossa fé. Fomos convocados por Deus, nosso 
chamamento veio dEle, logo devemos viver tão 
somente para Sua Glória. Não podemos nos 
esquecer de quem nos chamou, comissionou, 
para quem estamos vivendo e a quem estamos 
servindo, do contrário, corremos o risco de 
cairmos numa vida de insatisfação, queixa, 
murmuração, amargura, desviando-nos de uma 
vida e ministério prazeroso e frutífero.

Quero com estes três elementos extraídos na 
percepção de Paulo em relação à sua vida e 
ministério, expressar nossa gratidão ao Senhor 
pela oportunidade singular que tivemos como 
indivíduos, famílias e igreja, em demonstrarmos 
de maneira bem prática e concreta por meio do 
serviço cristão o amor de Deus, cooperando com 
Ele na manifestação da Sua graça, por meio do 
socorro aos necessitados!

Adultos 

ANOTAÇÕES
Onde está Deus na crise? | Tragédia no povo de Deus - Sl 60
Introdução:
Sl 60; 1Cr 18.11-13; 

1ª Verdade – O povo de Deus está sujeito a reveses     
Deus expõe seu povo
Sl 60.1-5

 Deus aponta o estandarte
Sl 60.1,5,4

2ª Verdade – O Deus revelado    
Deus que ama
Sl 60.5; Jo 3.16; Jo 14.21; Gn 5.24; Hb 11.5

Deus que fala
Sl 60.6; 2Tm 3.16-17

Deus defensor
Sl 60.6-7



ANOTAÇÕES
Deus Soberano   
 Sl 60.8

3ª Verdade – Reconhecendo a necessidade do Senhor 
O que podemos nós?    

Sl 60.10-11; Jo 15.5

O que podemos com Ele?       
 Sl 60.12,9

Conclusão:     


