
RESUMO E REFLEXÕES SOBRE “UMA VIDA COM 
PROPÓSITOS”
Ministrações realizadas no Mães Com Fé por Tati Camargo : @maescomfe.oficial

*Dia 1:*
Voce sabe o propósito para sua vida?
A questão não sou eu!
Um versículo para memorizar: Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram 
propósito. - Colossenses 1:16

*Uma pergunta para você meditar:* Apesar de todos os argumentos ao meu redor, 
como posso lembrar-me de que a vida é na verdade viver para Deus e não para mim 
mesmo?

*Dia 2:*
O grande amor de Deus por nós
Você não é um acidente!

Eu sou seu criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer - Isaias 
44:2

*Uma pergunta para você meditar:* Tendo a consciência de que Deus me criou de 
forma exclusiva, que área da minha personalidade, formação e aparência física tenho 
tido dificuldade em aceitar?

*Dia 3:*
O que dirige sua vida?
Viver com um propósito é o caminho para a paz.

Um versículo para memorizar: Tu ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que 
tem uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti - Isaias 26:3

*Uma Pergunta para você meditar:* A opinião de minha familia e de meus amigos é a 
força que dirige minha vida? Que força quero que dirija minha vida?

*Dia 4*
Criado para ser eterno
Há muito mais na vida do apenas o aqui e agora.

Um versículo para memorizar: Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o 
que ele deseja. Mas se voce fizer a vontade Deus, viverá para sempre - 1 Joao 2:17



Uma pergunta para meditar: Uma vez ue fui feito para ser eterno, qual é hoje a única 
coisa que eu deveria para de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer?

*Dia 5*
Enxergando a vida do ponto de vida de Deus
A vida é um teste e uma incumbência de confiança!

Um versículo para memorizar: Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas 
grandes. Lucas 16:10

*Uma pergunta para meditar:* O que me aconteceu recentemente que agora percebo 
ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou?

*Dia 6*
A vida é uma atribuição temporária
O mundo não é meu lar

Um versículo para memorizar: Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no 
que não se vê, pois o que se ve é transitório, mas o que não se ve é eterno. 2 Coríntios 
4:18

*Uma pergunta para meditar:* Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária 
deve mudar a forma de eu viver neste exato momento?

*Dia 7*
A razão de Tudo!
Tudo isto é para Ele!

Um versículo para memorizar: Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. 
Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo o 
sempre! Romanos 11:36

Uma pergunta para meditar: Em que parte de minha rotina posso me tornar mais 
consciente da glória de Deus?

*Olá queridas bom dia, a live que foi feita ontem foi importante e  decisiva para sua 
caminhada com Jesus e para você entender o propósito para qual você foi criada.
Para todas que viram a live ontem e fez a oração para receber Jesus em sua vida 
como seu Senhor e Salvador, receber o perdão pelos pecados, receber o Espírito que 
lhe dará poder para cumprir o propósito de sua vida..todas que fizeram a oração”Jesus, 
em ti eu creio e te recebo”.. mande uma mensagem para mim no pessoal que eu 
encaminharei “Seus primeiros passos para o crescimento espiritual” para você fazer 
juntamente com seu líder.*



Hoje começaremos estudar os propósitos para o qual fomos criadas.

 
Tati - @maescomfe.oficial

*Dia 8*
Voce foi planejado para agradar a Deus!
Isaias 61:3, Apocalipse 4:11

Bom dia queridas! Ontem nos falamos muito sobre Adoração! Fomos planejadas, 
criadas para adorar ao Senhor!

Adorar é um estilo de vida! Jesus disse: São estes os adoradores que o Pai procura.

Adoração é muito mais do que musica
Adoração não é para nosso beneficio
A adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida

Tema para sua reflexão: Fui planejado para agradar a Deus!
Um versículo para memorizar: Pois o Senhor está contente com o seu povo!
Salmos 149:4

O tema de hoje está demais! Te encontro daqui a pouco!
Tati

*Dia 9*

Olá meninas, na sexta-feira estudando ainda sobre o Proposito 1 “O que faz Deus 
sorrir”.
Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa
Deus sorri quando confiam nele completamente
Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente!
Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente.
Deus sorri quando usamos nossas habilidades.

Um versículo para memorizar: O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam 
no Seu amor  - Salmos 147: 11
Uma pergunta par meditar: Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em 
quais áreas de minha vida preciso confiar mais nele?
 
*Dia 10*
 E hoje falamos sobre a verdadeira essência da adoração: Se render a Deus!
Posso confiar em Deus?
Quais sao minhas limitações?
O que significa rendição?
Saiba a benção da rendição!



Um versículo para memorizar: Entreguem-se completamente a Deus, para que ele use 
vocês a fim de fazerem o que é direito - Romanos 6:13

Uma pergunta para meditar: Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos 
de Deus?

*Dia 11*
*Ola meninas bom dia*, ontem começarmos a falar sobre a Amizade com Deus, vimos 
dois segredos para nos tornamos amigos de Deus:
*Conversando constantemente com Ele* (Orações com frases curtas durante o dia)
e Através da *Meditação continua* (Pensar nas Palavra de Deus o dia inteiro…para Ele 
falar conosco.)

*Versículo para memorizar e meditar*: O Senhor é amigo chegado de quem o respeita 
e lhe obedece (Salamos 25:14a)

*Uma pergunta para meditar:* O que posso fazer par ame lembrar de pensar mais 
sobre Deus e falar com ele mais frequentemente ao longo do dia?

Daqui 2 minutinhos vou entrar e falar mais 4 segredo para voce desenvolver a amizade 
com Deus!

Te espero la!

Instagram: @maescomfe.oficial

*Dia 12*
Ola meninas, neste dia demos continuidade no como desenvolver a amizade com Deus 
e falei
mais 4 segredos para nos aproximarmos e desenvolver a nossa amizade com Deus.
Isto vai requerer tempo e energia, mas voce tera um vinculo mais profundo e intimo 
com Deus.

*Devo optar por ser sincero com Deus*
*Devo optar por obedecer a Deus na fé*
*Devo optar por valorizar o que Deus valoriza*
*Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar ser amigo de Deus*

*Um versículo para voce meditar e memorizar:* Aproximem-se de Deus e Ele se 
aproximará de vocês. Tiago 4:8

*Uma pergunta para meditar*: Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar 
mais de Deus?

*Dia 13*

Ontem falamos sobre “A adoração que agrada a Deus”, onde Deus nos ensinar que Ele 



nos quer por inteiro e não apenas uma parte da nossa vida.
Então falei sobre 4 características de tipo de adoração que agrada a Deus:

*Deus se agrada quando nossa adoração é precisa*
*Deus se agrada quando nossa adoração é autêntica*
*Deus se agrada quando nossa adoração é atenta*
*Deus se agrada quando nossa adoração é prática*

*Um versículo para voce meditar e memorizar:* Amá-lo de todo o coração, de todo o 
entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais 
importante do que todos os sacrifícios e ofertas - Marcos 12:33

*Uma pergunta para meditar:* O que agrada mais a Deus neste momento: minha 
adoração publica ou minha adoração particular? O que farei a respeito disso?

Para você conferir o conteúdo nas lives, veja no feed do Mães com Fé no Instagram.
Estão todas lá, de qualquer forma passarei alguns links aqui, tá bom?

Daqui 2 minutinhos vou entrar no @maescomfe.oficial e hoje falar sobre “E quando 
Deus parece distante? 
Te espero la!

Tati

*Dia 14*
Bom dia meninas, na sexta-feira estudar o ultimo capitulo sobre o Proposito 1 “Quando 
Deus parece distante”
E vimos alguns pontos importantes:
Deus é real, a despeito de como você se sinta.
Diga a Deus exatamente como você se sente
Concentre-se em quem Deus é - Sua natureza imutável.
Confie que Deus cumprirá as promessas.
Lembre-se do que deus já fez por você!

*Um versículo para memorizar/meditar:* Deus mesmo disse: Nunca os deixarei e 
jamais os abandonarei - Hebreus 13:5

*Uma pergunta para meditar:* Como me concentrar na presença de Deus, 
especialmente quando ele parece distante?

Incrível este capitulo, todas as lives estão disponíveis no feed, na página do Instagram 
do Mães com Fé.

Hoje vamos entrar no *Propósito 2* que Deus tem para nossas vidas.

Te encontro lá daqui 5 minutos!



@maescomfe.oficial

Tati

Dia15
Olá meninas bom dia!
Estou amando esta interação de vocês! Estou anotando todas as dicas! Muito bom, não 
parem!
Só estou passando esta mensagem porque antes do Movimento eu estava passando 
um resuminho do que estamos estudando nas meditações matinais sobre o propósito 
de nossas vidas!

Estamos no propósito 2! Somos formadas para fazer parte da familia de Deus isto é o 
que fala o *Dia 15!*
Um versículo para memorizar e meditar: Seu plano imutável sempre foi o de nos adorar 
para sua própria familia, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo - Efésios 
1:15.

Uma pergunta para meditar: Como começar a tratar os outros crentes como membros 
da minha familia?

 Dia 16 - Falamos sobre o Que realmente importa!
Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que ele quer que voce aprenda na 
terra e como amar.
É quando amamos que somos mais parecidos com Ele.

Um versículo p ara memorizar: Toda a Lei se resume num Só mandamento: Ame o seu 
próximo como a si mesmo - Galatas 5:14

Uma pergunta para meditar: Honestamente, sera que os relacionamentos são a minha 
prioridade?
Como posso me assegurar de que são?

Daqui a pouco as 7:45 falaremos sobre o Dia 17.

Se der apareça! 
@maescomfe.oficial

Deus abencoe a todas!

Ahh e continue com as trocas de experiências!

Bjs
Tati

Dia 17
Olá queridas tudo bem?



Abaixo um resumo das meditações que temos feito pela manhã no Mães com Fé 
baseado no propósito de nossas vidas.

No *Capitulo 17(Dia17)* a live não foi gravada então fiz um resumo e vou deixar aqui 
no grupo para voce estudar, meditar no seu tempo com Deus.

Falamos sobre a importância de pertencer a uma comunidade,  a uma igreja local. 

Dia 18
No Dia 18, vimos a importância de fazer parte de um grupo menor para criarmos mais 
relacionamento, para que tenhamos mais comunhão, pois nestes encontros as pessoas 
encontram mais autenticidade, reciprocidade (arte de dar e receber, de depender um 
do outro), as pessoas encontram compaixão (partilhar a dor dos outros), as pessoas 
encontram misericórdia (onde os erros não são lembrados, mas apagados).

Dia 19
E Hoje *Capitulo 19(Dia 19)* compartilhamos sobre Cultivar estes encontros, assim 
como cultivamos a amizade.
E para cultivar precisa ter comprometimento, precisa ter sinceridade, humildade, 
cortesia, Sigilo -> Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento 
carinho e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores 
mágoas, necessidade e erros… e precisamos de Constância!!! Precisa ter regularidade 
de encontros! Precisa criar novos hábitos e desta forma voce vai desenvolver a 
verdadeira comunhão.

Todas as lives estão disponíveis em nosso FEED.. escute, estude… e viva este 2o 
propósito para sua vida que é fazer parte da Familia da Fé!

Que Deus abencoe a todas!
Tati

Olá meninas bom dia!
Hoje tem meditação matinal! Falaremos hoje sobre o último capitulo do Proposito 2! 
Não perca! Amanhã entraremos em nosso propósito 3.

Te espero daqui a pouquinho as 7:45 no @maescomfe.oficial.

Também quero indicar para vocês outro material de apoio para suas meditações, para 
seu tempo com Deus. 

Indico a super querida @Daise Fernandes, ela tem feito devocionais muito lindas  que 
vão abençoar a sua vida 

Olá queridas, bom dia!!!
 
Sejam muito bem vindas todas as novas mulheres que estão no grupo: Eu sou a Tati e 
de segunda a sexta-feira entre 07:30 - 8h da manhã(Horario de Brasilia)  eu faço 



meditações matinais em nosso Instagram: @maescomfe.oficial.
Nós estamos estudando sobre os propósitos de nossa vida baseado no livro d Rick 
Warren.
Umas duas vezes por semana eu faço um resumo do que vimos nas Lives e mando 
aqui no grupo do Clube da Leitura no Whatsapp.

Dia 20
No Dia 20 (Capitulo 20) Falamos sobre como Restaurar relacionamentos quebrados!
Este tema é baseado em nosso Proposito 2 (Fazer parte da familia da fé) .

Como cristãos, Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os 
outros! E na live eu falei 7 passos bíblicos para restauração da comunhão.

*Aqui está o Link da Live:*
https://www.instagram.com/tv/CPak4X0nsva/?utm_medium=copy_link

*Versículo para memorizar e meditar:* Façam todo o possível para viver em paz com 
todas as pessoas - Romanos 12:18
*Pergunta para meditar:* Com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de 
hoje?

No dia 21 (Capitulo 21) 

Neste Dia falamos da importância de Protegermos a nossa igreja! A unidade da Igreja é 
tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao 
inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com 
os outros.

A Unidade é alma da comunhão. Se Destruirmos isso, estaremos rasgando o coração 
do Corpo de Cristo.

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CPk3AvcnNob/?utm_medium=copy_link

*Versículo para memorizar e meditar:* Portando , concentremo-nos nas coisas que 
contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta - Romanos 
14:19

*Uma pergunta par meditar:* O que estou fazendo pessoalmente par proteger a 
unidade em minha familia da fé neste exato momento?

Ontem, entramos no *PROPOSITO 3: Voce foi criada para se tornar semelhante a 
Cristo.*

Dia 22
Este foi o Dia 22 (Capitulo 22). Desde o principio, o Plano de Deus tem sido nos fazer à 
semelhança de Jesus. Esse é o nosso destino e o terceiro propósito para sua vida.



O supremo objetivo de Deus para nossa vida aqui na terra, não é conforto, mas o 
desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer que cresçamos espiritualmente e nos 
tornemos semelhante a Cristo.

Link da Live:
https://www.instagram.com/tv/CPncH84H1aH/?utm_medium=copy_link

*Versículo para memorizar e meditar:* Conforme o Espirito do Senhor trabalha em nós, 
tornamo-nos mais e mais como ele e refletimos ainda mais a sua glória - 2 Corintios 
3:18

*Pergunta para meditar:* No dia de hoje, em qual area da minha vida preciso rogar pela 
operação do Espirito Santo par ame tornar mais semelhante a Cristo?

Que Deus abençoe a todas e até daqui a pouco par ao Dia 23.
Bjs
Tati

*Olá queridas!!! Bom dia!* Para quem é nova no grupo, bom dia! Além de discussão 
sobre livros (inclusivo começaremos um hoje), aqui também compartilho alguns 
resumos do que refletimos em nossas meditações matinais realizadas de segunda a 
sexta começando entre  7:30 - 8h (horário de brasilia) no Instagram do Mães com Fé : 
@maescomfe.oficial.

Bom vamos lá! Estamos no propósitos 3!! Voce foi criada para se tornar semelhante a 
Cristo!

Dia 23
No Dia 23(Capitulo 23)vimos como podemos crescer espiritualmente.
O objetivo do nosso Pai Celeste é que nós amadureça e desenvolva as características 
e Jesus Cristo… e isto não dá para ser automático! Tem que ser voluntário.. voce deve 
querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço e persistir em crescer.

*Veja a Live:*

https://www.instagram.com/tv/CPqBb4pnyZj/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para meditar e memorizar: Não vivam como vivem as pessoas deste 
mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da 
mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, 
perfeito e agradável a Ele ( Romanos 1:2,2)

*Uma questão para meditar:* Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e 
começar a pensar do jeito de Deus?

Dia 24
No dia 24 (capitulo 24) falamos sobre a importância de estudarmos a Palavra de Deus 



e sermos Transformadas pela Verdade!
O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades 
e Jesus orou: Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade!!! Ou seja, 
Santificação exige Revelação! O Espirito de Deus usa a Palavra de Deus para nos 
tornar semelhantes ao Filho de Deus. Então precisamos e devemos preencher nossa 
vida com a Palavra de Deus.

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CPsm2REHwHH/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para meditar e memorizar:* Se vocês permanecerem firmes na minha 
palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade 
os libertará.  João 8:31,32.

*Uma pergunta par meditar:* O que Deus já me disse na sua Palavra que ainda não 
comecei a fazer?

E hoje vamos falar um tema *super especial* bem pertinente ao que estamos 
vivendo….. te encontro daqui a pouco no Insta!!! @maescomfe.oficial

Até lá e que Deus dê uma semana de vitória a todas nós!

Tati Camargo.

*Olá queridas bom dia!!!*
Para quem é nova no Clube da Leitura, seja bem vinda, eu sou Tati e pelos menos 
umas duas vezes por semana eu passo um resumo do que vimos nas meditações 
matinais que são feitas no Instagram de segunda a sexta por volta das 8h da 
manhã(Brasil). Voce está convidadíssima para participar! ;)

Nesta semana vimos vários pontos importantíssimos para nosso crescimento espiritual.

Dia 25
*No dia 25 (Capitulo 25)*, vimos como ser Transformada pela provação!
Deus usa as circunstancias para desenvolver nosso caráter! Deus utiliza os problemas 
para trazê-lo para perto de si.

*Veja a live:*
https://www.instagram.com/tv/CP0V1qqnSHw/?utm_medium=copy_link

Também estudamos parte por parte de Romanos 8:28 como está descrito abaixo:

*Um versículo para memorizar:” 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.

*Uma pergunta para meditar:* Qual problema na minha vida que trouxe mais 
crescimento?



Dia 26
*No Dia 26 (Capitulo 26)* vimos sobre como Crescer por meio da tentação?

No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau em vez 
de  uma pedra de tropeço, quando voce se dá conta de que é uma oportunidade tanto 
para fazer a coisa certa quanto a errada!

Aprendemos como a tentação funciona e como superar a tentação!

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CP24MrMHtCW/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Deus abençoa os que pacientemente, suportam a 
provação. No final, receberão a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. 
Tiago 1:!2

*Uma pergunta para meditar:* Que atributo do caráter cristão posso desenvolver, 
derrotando a tentação mais frequente em mim?

Dia 27
*No dia 27(Capitulo27)* , vimos como Derrotar a tentação!
Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, 
mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse 
sobre você mais do que ele coloco dentro de você para lidar com a situação! Ele não 
permitirá nenhuma tentação que você não possa superar.

Vimos 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação!

Veja a live:
https://www.instagram.com/tv/CP5dTrqH-9z/?utm_medium=copy_link

*Um versículo par memorizar:* Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação s torne tão forte 
que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma 
saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Corintios 10:13

*Uma pergunta para meditar:* A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro 
espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim?

Dia 28
No *Dia 28(Capitulo 28)* vimos que tudo isso leva tempo!! Ou seja, não existem atalhos 
para chegar à maturidade.  O desenvolvimento do caracter cristão não pode ser 
apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo.

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CP8D7K7n8IT/?utm_medium=copy_link



*Um versículo para memorizar:* Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e 
tenho certeza de que ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo 
voltar outra vez. Filipenses 1:6

*Uma pergunta para meditar:* Em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser 
mais paciente e persistente?

Meninas, este foi o último capitulo do Proposito 3. Hoje começaremos o propósito 4!!!
Te encontro daqui a pouco!!!!
Tati
Insta:@maescomfe.oficial

*Olá queridas bom dia!!!*

Para quem é nova no Clube da Leitura, seja bem vinda, eu sou Tati e pelos menos uma 
vez por semana eu envio um resumo do que vimos nas meditações matinais que são 
feitas no Instagram de segunda a sexta por volta das 8h da manhã(Brasil). Fique a 
vontade para participar conosco.

Estou enviando agora o resumo desta semana para você separar um tempo para 
estudar a Palavra de Deus e rever as lives. Vamos lá!

Dia 29
No *Dia 29(Capitulo 29)* entramos no *Proposito numero 4: Voce foi mudado para 
servir a Deus.* falamos sobre “Aceitando sua Missão”. Deus te fez para que sua vida 
faça diferença. E quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus.

*Veja a Live:* 

https://www.instagram.com/tv/CP-oa4dnLgx/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Porque somos criação de Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas obras , as quais Deus preparou antes para nós praticarmos.

*Uma pergunta para meditar:* O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus 
para servi-lo?

Dia 30
No *Dia 30(Capitulo 30)* falamos sobre “Moldado para servir a Deus”. Cada um de nós 
foi moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de 
Deus te criar, Ele decidiu que papel queria que voce desempenhasse na terra.
Virmos também a Importância da nossa forma!!! Toda vez que Deus dá uma missão , 
Ele nos equipa com o que precisamos para realizar. E a combinação sob medida de 
suas capacidades é a *FORMA*.

Formação Espiritual



Opções do coração
Recursos Pessoais
Modo de ser
Área de experiência 

*Veja a live:*
https://www.instagram.com/tv/CQI55AbntJz/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Deus age por intermédio de homens e maneiras 
diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles.”1 
Corintios 12:6

*Uma pergunta para meditar:*De que modo posso me ver servindo a outras pessoas 
apaixonadamente e gostando de servir?

Dia 31
No *Dia 31(Capitulo 31)* falamos sobre “Entendendo a sua FORMA*. Deus planejou 
você de modo que não houvesse réplica. Você é único. Falamos sobre singularidade! 
Quando entrarmos nas “Areas de Experiências” falamos sobre como Deus nos usa de 
acordo com as experiências de vida que tivemos.
Tome Nota:
Experiências familiares: O que voce aprendeu sendo criado por sua família?
Experiências educacionais: Quais eram suas matérias favoritas na escola?
Experiências vocacionais: Em quais empregos voce foi mais eficiente e de que mais 
gostou de trabalhar?
Experiências no ministério: Como voce serviu a Deus no passado?
Experiências árduas: Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você 
aprendeu?

É nestas experiências árduas que Deus mais usa voce para prepará-lo para o 
ministério. Deus jamais desperdiça uma dor!

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CQLe_FOH15D/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades 
especiais, estejam certo de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, 
transmitindo aos outros as muitas espécies de bençãos  de Deus - 1 Pedro 4:!0

*Uma pergunta para meditar:* Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal 
posso oferecer a minha igreja?

Dia 32
No *Dia 32(Capitulo 32)* falamos sobre “Usando o que Deus lhe deu* . Deus merece o 
melhor de você! Ele te formou para um propósito e espera que voce faça o máximo 
com aquilo que recebeu. O melhor uso para sua vida é servir a Deus de acordo como 
Ele te criou e para isto acontecer você precisa descobrir a sua FORMA.



*Veja a live:*
https://www.instagram.com/tv/CQOGGXrncz3/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:*  Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade - 
2 Timoteo 2:!5

*Uma pergunta para meditar:* Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu?

Que Deus abençoe a todas!!! 
E até amanhã se Deus quiser!

Tati

 
*Olá queridas, Boa Tarde*. Vou colocar aqui separadamente o que vimos até agora! 
Depois disponibilizarei na *Área de Membros do Mães com Fé* os pontos mais 
abrangentes que estudamos nestes 40 dias pensa manhãs, vou consolidar tudo que 
coloquei aqui no Clube num único arquivo.  

Voce já tem seu acesso? Crie seu usuário e senha para ter acesso a todo conteúdo do 
Mães com Fé. É gratuito. 
Abençoe e compartilhe a Palavra de Deus.

*Segue o link para se cadastrar na área de Membros:*

https://www.maescomfe.com.br/%C3%A1rea-de-membros

DIA 33
Paramos no *Dia 33(Capitulo 33)” Como os verdadeiros servos agem* . Jesus mediu a 
grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza 
pela quantidade de pessoas que servimos e não na quantidade que nos servem. 

*Veja a Live:*

https://www.instagram.com/tv/CQQoFJOHV3K/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao 
menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados - Mateus 10:42

*Uma pergunta para meditar:* Qual das seis características dos verdadeiros servos é a 
mais desafiadora para mim?*

Dia 34

*Dia 34 (Capitulo 34)*  “Pensando como servo”. Servir começa na mente! Ser servo 



requer uma mudança de rumo na sua mente, uma alteração de postura. Deus sempre 
está interessado em por que você faz algo do que no que você faz.

*Veja a live:*
https://www.instagram.com/tv/CQYY2S8nTh9/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para sua meditação:*  Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus 
(Filipenses 2:5)

*Uma pergunta para meditar:* Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em 
achar maneiras de servir os outros?

Dia 35
*Dia 35(Capitulo 35)* O Poder de Deus na fraqueza.
*Neste Capitulo a Live não ficou gravada:(*
Então vou colocar alguns pontos importantes:

Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. E todos nós temos fraquezas, na 
verdade temos uma coleção de defeitos e imperfeições. Mas os caminhos de Deus são 
mais altos.

*Ele nos diz na sua Palavra “Os meus caminhos são mais altos do que os seus 
caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos..”*

Então ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. 

Como cerâmicas comuns somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade. Mas Deus 
irá nos usar, s permitirmos que ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que 
isto aconteça, devemos seguir o exemplo do Apostolo Paulo:

*1)Admita as suas fraquezas:* Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é 
perfeito e seja honesto sobre si mesmo.
*Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para 
uma vida saudável:*
*A Primeira* foi de Pedro que disse a Jesus: *Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.* A 
*segunda* confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: 
*”Nós também somos humanos como vocês”*
Se você quer que Deus o use, deve *saber quem é Deus e quem é você!*

*2) Regozije-se na sua fraqueza*: Em principio isso não faz sentindo nenhum. 
Queremos ser libertos de nossas fraquezas, e não nos regozijamos nelas! Mas o 
regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus.
O apostolo Paulo nos dá varias razões para içarmos felizes com as fraquezas que 
nasceram conosco. Primeiro elas nos fazem depender de Deus. Sempre que se sentir 
fraco Deus o estará relembrando de que você depende dele.

*Nossas fraquezas* também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Deus 



em muitos casos junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso 
ego sob controle.  

*Nossas fraquezas* também incentivam a comunhão entre os crentes. Enquanto a 
força gera um espirito independente (“Não preciso demais ninguém”), nossas 
limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros.

*Nossas fraquezas* aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. 
Ela nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas 
dos outros.

*3) Partilhe suas fraquezas de forma sincera:* O ministério começa com a 
vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a mascara e conta suas lutas, 
mais Deus poderá usá-lo para servir os outros.

*4) Glorie-se na sua fraqueza* O Apostolo Paulo disse  “Duma experiência assim vale a 
pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e 
quão gracioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para sua glória.”

Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo 
como um troféu da graça de Deus.  
 
Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas.

*Um versículo para memorizar:* Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder 
se aperfeiçoa na fraqueza - 2 Corintios 12:9a

*Uma pergunta para meditar:* É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na 
minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que 
eu possa ajudar às pessoas?
 
No *Dia 36(Capitulo 36)* Entramos no Propósito Numero 5 “*Você foi feito para uma 
missão*”. Deus está aquando no mundo e quer que você se junte a Ele!!!
Essa atribuição é conhecida como sua missão.

*Veja a Live*:
https://www.instagram.com/tv/CQdj_4znwqj/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar*:  “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espirito Santo, ensinando-os a obedecer 
a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”  - 
Mateus 28: 19, 20

*Uma pergunta para meditar:* Que Temores me impedem de cumprir a missão da qual 
fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas-novas?

Dia 37



*Dia 37 (Capitulo 37)* “Partilhando sua mensagem de vida!
Quando você se tornou cristão, da mesma forma forma se tornou uma mensageiro de 
Deus. Deus quer falar ao mundo através de você!!!
Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o Diabo 
tentando mantê-lo em silencio. 
Este capitulo nos ensina a montar nosso *testemunho de vida*. Não deixe de ver e 
praticar.

*Veja a Live:*

https://www.instagram.com/tv/CQgIehoHNKC/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* “Estejam sempre prontos para responder a qualquer 
pessoas que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém façam isso com 
educação e respeito!” Pedro 3:16b, 16a

*Uma pergunta para meditar:* Ao refletir sobre minha história pessoal, percebo que ela 
é mais a adequada a essa ou àquela pessoa. Com quem Deus gostaria que eu a 
partilhasse? 

Dia 38
*Dia 38(Capitulo 38)* Tornando-se um cristão de primeira classe

A Grande comissão é sua comissão.
Deus o convida a participar na mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa 
da história - o seu Reino.
A história é sua história. Ele está formando sua família para a eternidade.

*Veja a Live:*

https://www.instagram.com/tv/CQitl5nHzvg/?utm_medium=copy_link

*Um versículo para memorizar:* Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. 
Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação! Salmos 67:2

*Uma pergunta para meditar:* Que providências posso tomar a fim de me preparar para 
experimentar uma missão de curta duração no ano que vem?

Dia 39
*Dia 39(Capitulo 39)* “Equilibrando sua vida”: Manter os 5 propósitos em equilibrados 
não é uma tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam 
maior paixão e negligenciar os outros. mans voce pode manter sua vida equilibrada e 
firme no caminho contando com algumas pessoas para prestar contas.

*Veja a Live:*
https://www.instagram.com/tv/CQqcdqqnQn-/?utm_medium=copy_link



*Um versículo para memorizar:* “Portanto, vivam com o devido senso de 
responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas 
como aqueles que o conhecem” Efésios 5:15
 
*Uma pergunta para meditar:* Como permanecer no caminho e equilibrar os cinco 
propósitos de Deus para minha vida?

Dia 40
*Dia 40(Capitulo 40)*: Vivendo com propósitos

Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas 
existir.
A maioria das pessoas lutam com as 3 questões básicas da vida.
“Quem sou eu?”
“Significo alguma coisa?”
“Qual o meu lugar na vida?”

As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos cinco propósitos que Deus 
tem para você!

*Declaração dos Propósitos para sua vida:* Vamos fazer juntas através do *Zoom* - 
Sugestão: Quarta-feira(Amanhã  dia 30 de Junho) 14:30h (horário de Brasilia) - 
Confirmem para mim!

*Um versículo para meditar:* Pois Davi […] serviu aos propósitos de Deus em sua 
geração… Atos 13:36

*Uma pergunta para meditar:* Quando irei parar para escrever minhas respostas às 
cinco grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel?  
*AMANHã!* Vamos pelo menos começar?

Deus abençoe a todas!!!
Tati


