
Palavra e compartilhar
Meu amigo entende seu propósito

Romanos 8:28 | "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos 
que foram chamados de acordo com o seu propósito." 

É interessante como podemos ver muitas pessoas que “simplesmente sobrevivem”, vivendo um dia de 
cada vez. Sem um rumo claro, sem muito propósito para o que farão e o porquê o farão. Mas a bíblia 
nos garante uma vida plena, abundante, completa e feliz, porque Deus trabalha em favor daqueles que 
O amam e são chamados por Ele com um propósito! É isso mesmo, Deus tem um propósito tremendo 
para tudo e todos! E, especialmente, a bíblia nos diz que Deus amou o mundo tanto que enviou o seu 
filho, Jesus, nosso grande amigo, com um propósito claro! Servimos a um Deus que é Deus de propó-
sitos, que quer operar algo em nós e através de nós. Assim como Jesus, que entendeu o propósito do 
Pai em sua vida, nós também podemos aprender a compreender e aceitar o propósito de Deus para 
nós!

Poderíamos aprender com muitos textos, mas vamos ver aqui apenas 3 momentos em que fica claro 
que Jesus compreendia o seu propósito. 

Jesus teve o propósito de buscar e salvar o perdido (Lucas 19:10) – Não havia espaço para dúvi-
da. Jesus veio para nos buscar, nos encontrar e nos salvar! Ele não passou pelos seus dias aqui, sim-
plesmente vivendo sua “vidinha”, sobrevivendo a cada dia de uma vez. Ele veio por nós! E tudo que Ele 
fez foi pautado neste propósito!

Jesus teve o propósito de desfazer as obras do diabo (1 João 3:8) – Jesus veio ciente que seria 
vencedor sobre os intentos do inimigo! Não havia espaço para medo ou incerteza. Jesus se levantou 
com a certeza que Ele tinha autoridade para desfazer o que o diabo havia feito, e cada oração corres-
pondida, cada milagre operado, era a confirmação desta certeza!

Jesus teve o propósito da cruz (Mateus 26:39) – Aqui, em especial, vemos um dos momentos mais 
lindos da história de Jesus. Jesus, humano, neste momento estava angustiado pelo propósito que sa-
bia que deveria cumprir. O foco aqui, entretanto, não é Jesus pedindo ao pai que, se possível, evitasse 
que Jesus tivesse que enfrentar todo o sofrimento da cruz. O foco é que Jesus, em momento algum 
questionou o propósito, e mesmo neste momento, ele diz: “Seja feita a Tua vontade, não a minha”. A 
dor, medo ou angústia não tiram uma certeza. O propósito de Deus prevalece!

Jesus cumpriu o propósito de Deus para sua vida! No dia dos grandes milagre ou no dia da Cruz, Je-
sus seguiu firme, como já aprendemos. A bíblia diz que Jesus ficou satisfeito quando viu o cumprimento 
de seu propósito, o fruto do seu trabalho! Aprendemos com Ele, novamente, que vale a pena ser fiel 
até o fim. Cumprir o propósito de Deus para nós vale a pena!

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Conclusão  
Nosso amigo veio buscar e salvar o perdido. Ele cumpriu este propósito, e por isso estamos aqui hoje! 
Mas Jesus nos passa esta missão. Este propósito é nosso hoje também, e se queremos ser como Je-
sus, não podemos deixá-lo passar!

Nosso amigo também veio desfazer as obras do diabo, e ele cumpriu isso! Jesus venceu e mudou a 
história, mas ainda assim, Ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores que Ele! Não podemos 
nos acomodar. Podemos viver coisas extraordinárias, porque Ele disse que assim faríamos! 

E por fim, nosso amigo também veio para enfrentar um momento terrível, a cruz. Jesus já a enfrentou 
por nós, mas figurativamente, Ele também disse que quem quiser segui-lo, deve também tomar a sua 
própria cruz!  Isso significa que, assim como Jesus, que foi verdadeiro com o Pai, dizendo que, huma-
namente, o seu coração estava angustiado pelo que teria que enfrentar, mas ainda assim, foi fiel até o 
final e pediu “A vontade do Pai, não a Dele”, nós também precisamos viver este princípio. Viver o pro-
pósito de Deus para nós, mesmo que isso signifique abrir mão da nossa vontade! Carregar a nossa 
cruz, negando a nós mesmos com uma certeza. Existe um propósito de Deus para nós, e vale a pena 
vivê-lo!

Perguntas:

1. Quais os empecilhos que tentam nos impedir de viver os propósitos de Deus para nós?

2. Você acredita que tem vivido a totalidade dos propósitos de Deus para sua vida hoje? 

 
 
 


