Lição 12

O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS

Introdução
Há um grande problema na vida das pessoas: a ausência de um alvo. Alguém que não tem um alvo ou um objetivo está
desorientado e não sabe para onde vai. Na vida com Deus não podemos ter esse problema. Deus tem um alvo ou um
propósito muito bem definido para cada um de nós. Quando não conhecemos esse propósito ficamos desorientados e
sem rumo no Reino de Deus.
O apóstolo Paulo tinha um alvo bem definido na sua vida. Ele fala disso nesse texto abaixo:
Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição;
Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço:
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
PROSSIGO PARA O ALVO, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3:12-14
Como discípulos de Jesus temos na nossa vida um alvo bem definido a alcançar. É este mesmo alvo que Paulo fala.
Essa meta é determinada por aquilo que Deus estabeleceu para mim. É o motivo de ter nos criado. Deus não é um Deus
de improvisos, bagunçado, atrapalhado. Não pense que você é fruto do acaso ou da sorte. Nós somos resultado de um
plano (um propósito) que Deus traçou desde antes de criar todas as coisas. Esse plano é o propósito eterno de Deus.
QUAL É O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS?

1. O que Deus queria quando nos criou
Precisamos entender o plano de Deus não baseado na realidade do homem hoje, contaminado e estragado pelo
pecado. É preciso conhecer o que Deus tinha em mente quando decidiu nos criar. Como ele nos fez e como foi criado o
homem.
a) Criados à imagem e semelhança de Deus – Gênesis 1:26,27.
No pecado o homem tem a imagem da destruição, da morte, da vingança, do ódio, das guerras, da doença e de todo
tipo de mal que há sobre a terra. Mas não foi assim no início. Deus criou Adão e Eva à Sua imagem e semelhança.
Isso se refere ao caráter de Deus. Deus soprou seu fôlego no homem, isto é, colocou a sua própria vida em nós
(Gênesis 2:7). Ele também deu ordens ao homem, isto é, fez do homem um ser moral, isto é, responsável pelos
seus atos (Gênesis 1:28,29; 2:16,17). NO PLANO DE DEUS O SER HUMANO TERIA O MESMO CARÁTER DE
DEUS, ISTO É, SERIA SEMELHANTE A ELE.
b) Criados para ser santos e irrepreensíveis – Efésios 1:4.
Deus é santo Esse é o caráter de Deus. Ele é santo e é amor (I Pedro 1:16 e I João 4:8). Quando nos planejou,
Deus não desejava que o pecado fizesse parte do nosso caráter. Deus é perfeito e colocou em nós a sua perfeição
(Mateus 5:48). Por isso temos nesse texto de Efésios a declaração que fomos escolhidos para ser irrepreensíveis. O
padrão de Deus para nós é alto: ter no seu caráter santo.
c) Criados para ser filhos de Deus – Efésios 1:5.
Segundo o seu amor, Deus nos criou para sermos seus filhos, pessoas da sua intimidade e herdeiros de tudo que
ele tem e é. No mundo natural o filho herda do pai o caráter, tanto pela genética quanto pela educação que recebe.
Assim também, como filhos,somos semelhantes ao nosso Pai em amor e santidade.
d) Criados para ter Jesus como centro e modelo – Efésios 1:9,10.
Deus revelou o mistério do seu propósito: fazer que tudo se dirija a Jesus. Fazer de Jesus o centro de tudo. Por isso,
se somos feitos à imagem de Deus, então somos a imagem de Jesus que é a imagem de Deus (Colossenses 1:1315).

2. O propósito eterno de Deus: Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus –
Romanos 8:28,29
Quando Deus criou o homem e a mulher ele lhes deu a ordem de encher a terra (Gênesis 1:28). Deus queria ver a terra
cheia de filhos que expressariam sua santidade e seu amor. Seria uma família muito grande, todos semelhantes àquele
que era o centro de tudo: Jesus. O pecado interferiu na execução desse propósito, mas Deus não desistiu dele. O
pecado matou o homem, tirou a vida de Deus que havia nele. Mas Deus providenciou através da morte e da ressurreição
de Jesus o perdão dos nossos pecados e o retorno a esse propósito.

1

Tudo que acontece na vida daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo esse propósito de ser semelhante
a Jesus, é para o seu bem. É Deus agindo na vida de cada filho seu até que ele tenha o mesmo caráter (imagem) de
Jesus.

3. Como o propósito eterno de Deus afeta a nossa vida
Agora sabemos bem qual o nosso alvo: ser semelhante a Jesus e participar com Deus no seu propósito de ter uma
família muitos de filhos semelhantes a Jesus. Esse alvo toma toda a minha vida. Todos os outros objetivos ficam em
segundo plano. Eu passo a viver para ser semelhante a Jesus e para trazer outros para a família de Deus: a Igreja, para
que ela seja composta por muitos filhos.
Esse propósito de Deus afeta a minha vida nesses sentidos:
a) Vivo para andar como Jesus andou (I João 2:6 e I Pedro 2:21) – Busco ser como Jesus em tudo. Esse é o
alvo de Deus para mim: ser semelhante a Jesus, aquele que é o centro de tudo. Andar como ele andou, perdoar
como ele perdoou, amar como ele amou, falar como Jesus falou etc. Tenho prazer em ter o meu caráter mudado
todos os dias até que eu seja semelhante ao Senhor Jesus em tudo. Para isso Deus me deu o Espírito Santo
para que ele me transforme. Também os outros irmãos que trabalham na minha vida para me ajudar nessa
mudança. Até os problemas e sofrimentos que passo são para que a imagem de Jesus se forma em mim (II
Coríntios 3:18).
b) Vivo para meus irmãos, a família de Deus (I Tessalonicenses 5:1) – O Senhor quer uma família, e não
pessoas isoladas. É o meu prazer fazer parte da família de Deus e edificar a vida dos meus irmãos ajudando-os
a crescer na semelhança de Jesus.
c) Vivo para trazer muitos para a família (João 3:16 e 20:21) – O Senhor Jesus foi enviado para salvar aqueles
que estavam perdidos, longe da família de Deus, distantes do propósito de Deus. Ele veio porque o Pai queria
muitos filhos. Veja só, o Deus Filho deu seu vida para que o Pai tivesse muitos filhos. Da mesma maneira somos
enviados pelo Senhor: para dar a nossa vida para que muitos se arrependam e se tornem filhos de Deus pela fé
em Jesus. Por isso pregamos o Evangelho do Reino e fazemos discípulos:
PARA QUE O REINO DE DEUS ESTEJA NO CORAÇÃO DOS HOMENS
E A GLÓRIA DE DEUS ENCHA A TERRA ATRAVES DE
UMA FAMILIA DE MUITOS FILHOS SEMELHANTES A JESUS!

Conclusão
Não há nada que Deus tenha resolvido fazer que ele não consiga. Ele resolveu desde antes da fundação do mundo que
você seria formado semelhante a Jesus. Ele está empenhado nesse trabalho. Deus revelou sua vontade (seu mistério)
de formar a imagem (o caráter) de Cristo em cada um de nós (Colossenses 1:26,27).
Temos também a promessa de que alcançaremos definitivamente esse alvo na volta de Jesus. Quando Jesus voltar fará
que aqueles que estão buscando todos os dias ser semelhante a ele sejam completamente transformados e o propósito
de Deus se cumprirá.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus;
e, de fato, somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo.
Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é.
E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro.
I João 3:1-3

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Marque as alternativas corretas segundo o que aprendemos sobre o propósito eterno de Deus:
(a) Não é importante sabermos o alvo de Deus para nós. Basta esperar o dia de ir para o céu e ir levando a
vida aqui do jeito que der.
(b) Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isto é, com o seu Espírito, sua vida e seu caráter.
(c) Deus criou o homem para ser mais uma criatura entre tantas outras.
(d) Deus criou o homem como filho dele, especial entre todos os seres criados, para gozar da sua intimidade
e amor.
(e) Deus criou o homem para ser santo e irrepreensível, sem pecado e vivendo em amor.
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2. Complete os espaços em branco nesse texto de Romanos que fala do propósito de Deus para aqueles que o
amam. No final coloque a referencia (capítulo e versículo):
Sabemos que todas as coisas _________________ para o ____________ daqueles que amam a Deus,
daqueles que são ________________ segundo o seu __________________.
Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os ___________________ para serem conformes à _________________ de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos __________________.
Romanos _________:________
3. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) Filipenses 3:12-14
(2) Efésios 1:4,5
(3) Efésios 1:9,10
(4) I João 3:1-3
(5) João 20:21

( ) Deus nos criou para sermos seus filhos por meio de Jesus.
( ) Assim como Jesus foi enviado ao mundo, eu também fui.
( ) Quando Jesus voltar (se manifestar) serei semelhante a ele. Por causa
dessa esperança, me afasto do pecado (purifico-me).
( ) Tenho um alvo que Deus estabeleceu para mim. Prossigo todos os dias para
esse alvo: ser semelhante a Jesus.
( ) Fomos escolhidos por Deus para ser santos e irrepreensíveis, sem pecado.
( ) O propósito de Deus faz Jesus ser o centro de tudo, por isso na família de
Deus buscamos ser semelhantes a ele.

APLICAÇÃO
1. Vimos que o propósito eterno de Deus afeta a nossa vida de três maneiras:
(A) VIVO PARA ANDAR COMO JESUS ANDOU
(B) VIVO PARA OS MEUS IRMAOS, A IGREJA, A FAMÍLIA DE DEUS
(C) VIVO PARA TRAZER MUITOS PARA A FAMÍLIA, FAZER DISCÍPULOS
Coloque A, B ou C ao lado de cada afirmativa abaixo, de acordo com a área da sua vida a que ela se refere e a
legenda acima. Depois escreva na linha que segue se a sua prática é boa, regular ou ruim (aproveite para
conversar com seu discipulador sobre cada assunto):















A, B ou C
Ler a Bíblia para conhecer a pessoa de Jesus e ser como ele é.............( )
Discipular e ensinar com zelo aos irmãos................................................( )
Estar atento para as oportunidades que surgem para falar de Jesus......( )
Ver nos problemas e sofrimentos que passo uma oportunidade para
que eu aprenda a ser como Jesus é.........................................................( )
Confessar pecados para que nada impeça que eu seja santo e irrepreensível..................................................................................................( )
Ir à casa de um novo convertido logo na semana que ele entregou
sua vida ao Senhor....................................................................................( )
Perdoar os irmãos quando eles falham comigo e amá-los........................( )
Ajudar os irmãos quando estão fracos, indo na casa deles, orando
com eles.....................................................................................................( )
Ter uma lista de oração por três pessoas que quero ganhar para Jesus..( )
Ouvir quando os irmãos me corrigem e mudar imediatamente a atitude
errada que tinha..........................................................................................( )
Ler a Bíblia para conhecer a pessoa de Jesus e ser como ele é .............( )
Ter uma palavra de ânimo e fé para os irmãos.........................................( )
Ter uma casa onde sempre vou para levar Jesus para aquela pessoa....( )

Bom, regular ou ruim
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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