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POR QUE EXISTO? 

 
O universo não é um acidente. Os planetas não são ac identes; a terra 

não é um ac idente; o ser humano não é um ac idente; você não é um ac idente. 
Fazemos par te de um plano. “Os meus ossos não te foram encobertos, 
quando no oculto fui  formado, e esmeradamente tecido nas profundezas 
da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu 
l ivro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram orde nados para 
mim, quando ainda não havia nenhum dele.”  Salmo 139:15 -16.  

Por Que e Para Quê? “Direi ao Norte: Dá; e ao Sul:  Não retenhas; 
trazei meus f i lhos de longe, e minhas f i lhas das extremidades da terra; e 
todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que CRIEI PARA MINHA 
GLÓRIA, e que formei e f iz .” Isaías 43:6 -7.Fomos cr iados por Deus e para 
Deus.  Até que descubra isso não será p lenamente fe l iz:  “ Porque nele foram 
criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, 
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades;  
tudo foi  criado por ele e para ele.” Colossenses 1:16.  

  Fomos  cr iados por Deus para cumpr ir  o seu propós ito.  “ Nele, digo, no 
qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme 
o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua 
vontade.”  Efésios 1:11.  Há um pai legí t imo, e não f i lhos i legí t imos. O 
Senhor fez tudo com um proposto; até os ímpios para o dia do castigo. 
Provérbios 16:4 NVI.  A v ida é um teste –  uma responsabi l idade e uma tarefa 
temporár ia.  “Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus 
mandamentos” .  Salmo 119:19.  Tudo ex is te para a glór ia de Deus. E deus se 
a legra em você quando o vê como você é!  “Todas as coisas vêm única e 
exclusivamente de Deus. Tudo vive por Seu poder, e tudo é para Sua 
glória.”  Romanos 11:36.(BV).  

 

 COMO POSSO GLORIFICAR A DEUS? CUMPRINDO OS PROPÓSITOS 
PARA OS QUAIS ELEME CRIOU! Se eu cumpr ir  o propós ito de Deus para 
minha v ida aqui na terra,  eu v ivenc iarei  a bênção por toda a etern i dade! “E, 
quando o Grande Pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que 
nunca perde o seu bri lho .!”  Pedro 5:4(BLH).Somente temos duas escolhas 
na v ida:  Viver para seu dele ite ou, Viver para Deus dentro dos p lanos que ele  
tem para você!  “Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os 
propósitos do seu coração por todas as gerações. ”Salmo 33:11 (NVI) .  

 


