
Você é exemplo? Edson RodriguesServindo ao propósito de Deus

Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, 
adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs.  
Atos 13.36

Imagino que em diversas ocasiões, você já escutou alguém dizendo ou até 
mesmo você já disse para alguém a seguinte expressão: “Deus tem um propósito...”.

Paulo estava na sinagoga em Antioquia da Pisídia, reunido com um grupo de 
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israelitas e gentios tementes a Deus.
Depois da leitura da Lei e dos profetas, os líderes da sinagoga franquearam a palavra dizendo o 

seguinte: “Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem”. At. 13.15
Em sua exposição, Paulo no intuito de encorajar os irmãos, argumentou a maneira pela qual Deus 

estava regendo a história do povo de Israel ao longo dos séculos e efetivando o cumprimento de seus 
propósitos:

a- A regência de Deus na execução do Seu plano soberano:  “Nós lhes anunciamos as boas 
novas: o que Deus prometeu a nossos antepassados”. At.13.32;

b- A fidelidade de Deus no cumprimento de Suas promessas:  “Ele cumpriu para nós, seus 
filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo segundo: “Tu és meu filho; eu hoje te gerei”. 
At.13.33;

c- A eficiência do sacrifício de Jesus: “O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca 
entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras:“ “Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas 
a Davi”. At.13.34;

d- A eficácia da obra redentora: “Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus 
lhes é proclamado o perdão dos pecados”. At.13.38; 

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

VALENTIM E PRISCILA JARSKE
Pedido de Oração:

Orem para que Deus nos oriente nas novas 
oportunidades que estão sendo abertas e por 

nossa adaptação.

e- A justificação, como resultado na vida de 
cada indivíduo que crê - “Por meio dele, todo 
aquele que crê é justificado de todas as coisas das 
quais não podiam ser justificados pela Lei de Moisés.  
At.13.39;

Paulo, ainda, destacou a maneira pela qual 
Deus agiu na vida de Davi de forma que tivesse um 
papel fundamental no cumprimento do Seu 
Soberano propósito de “trazer” salvação para todos 
os povos! 

“Da descendência desse homem Deus trouxe 
a Israel o Salvador Jesus, como prometera.” At. 13.23 

 Certamente, podemos afirmar que, Deus 
cumpriu Seu propósito por meio de Davi, e que 
Davi serviu a este propósito de Deus! 

Dentre outros propósitos, Deus deseja que eu 
e você estejamos engajados em seu serviço, de 
forma relevante em nossa geração, cumprindo o 
propósito de “levarmos” a mensagem da 
salvação até os confins da terra!

 “Tendo, pois, Davi servido ao propósito de 
Deus em sua geração” At.13.36

Oportunidade Profissional!?
Gostaria de convidar você para um café da manhã 
com o propósito de encorajar e orientar profissionais 
do nosso meio que estão em disponibilidade e 
buscam uma nova ou sua primeira oportunidade no 
mercado de trabalho. Teremos um tempo para 
meditação, oração e orientação.
Nosso encontro será no dia 09/04, às 7h00, na IBCU 
(sala C6).
Confirme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br

domingo, 20 de abril
às 18h00 na ibcu

R. Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo
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