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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você sabe como chegou a este mundo? 2) 

Você foi planejado ou foi uma surpresa para seus pais? 3) Alguma experiência em sua vida “sinalizou” ou sugeriu que 

talvez você tenha sido criado para um determinado propósito? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado. (SE NÃO FOR PRA TE ADORAR – 

Fernandinho; TE ADORAR – Fernandinho) 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – Isaías 44:2a e Salmo 139:13-16 

* Estudar o capítulo 2 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – PARA QUE ESTOU NA TERRA? 

 

“(2a) Eu sou o Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer.” (Isaías 44:2a, CEV) 

 

“(13) Tu criaste cada parte do meu corpo; tu me formaste na barriga da minha mãe. (14) Eu te louvo porque deves ser 

temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. (15) Tu viste quando os meus ossos estavam sendo 

feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, (16) tu me viste antes de 

eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia.” 

(Salmo 139:13-16, NTLH) 

 

Perguntas para aprofundamento do texto bíblico: 

 

 Quando você lê os versos que acabamos de ler, o que serve de maior encorajamento para você? 

 O pensamento “Deus criou para amá-lo” muda sua maneira de pensar sobre si mesmo? Como? Por quê? 

 Deus o criou da forma que você é porque tem um propósito. Existe alguma área de sua personalidade, história 

de vida ou aparência física que você tem dificuldade de aceitar? 

 

Coisas importantes que precisamos saber: 

 

1. Deus já planejou TODOS OS DIAS da nossa vida (Salmo 139:16) 

2. Nada em nossa vida é CASUAL – tudo tem um PROPÓSITO (Atos 17:26)  

3. Deus já pensava em você ANTES de formar o mundo (Efésios 1:4a; Tiago 1:18) 

 

Conclusão:  

 

Sua vida tem um significado profundo. Deus o criou, e o criou por uma razão. Descobrimos esse significado e o propósito 

divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3b diz 

assim: “o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos 

por ele” (AM).  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que não sabe por que está aqui na terra, e está sofrendo muito por causa disso. 

Não perca tempo: procure-a, ajude-a a entender que ela não é obra do acaso, não é um acidente, apresente Jesus para 

ela e ore por ela. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a participarem ativamente da campanha de 40 Dias de Propósitos, não perdendo 

nenhum encontro da célula e nem as celebrações de quinta (20h), domingo (09:50 e 19:00).. 2) Incentive os membros de 

sua célula a participarem da nossa FESTA DA ROÇA no dia 09/08, no Colégio CEFEN, a partir das 10 horas. 


