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 Propósito e Identidade - O princípio da individualidade 
 

Ah, sim! Tu me moldaste por dentro e por fora; tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, 
grande Deus- é de ficar sem fôlego! Corpo e alma, sou maravilhosamente formado! Eu te louvo e te 
adoro – que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Sabes 
exatamente como fui feito: aos poucos; como fui esculpido: do nada até ser alguma coisa. Como um livro 
aberto, tu me viste crescer desde a concecpção até o nascimento; todos os estágios da minha vida foram 
exibidos diante de Ti; os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro 
deles. Sl139. 13-16 – Bíblia A Mensagem.  
 
Você é a obra prima da criação de Deus, criado para um propósito sublime e maravilhoso. Sua vida tem 
imenso valor, mais que qualquer outro ser da criação. Pois você carrega o DNA de Deus, sua imagem e sua 
expressão. Você pode igual a todo mundo, mas é a pessoa mais diferente que habita nesse planeta, você é 
único e incomparável. Aos olhos de Deus o seu valor é inestimável.  
 
Individualidade significa, segundo o dicionário Aurélio: 

1. O todo do indivíduo ou do ser 
2. Conjunto das qualidades individuais 
3. Autoridade, alta patente, personalidade, pessoa ilustre.  

Duas coisas importantes: 

1. Você é único e especial para Deus 
2. Jesus é o padrão a seguirmos para o cumprimento do propósito de Deus.  

A formação de cada um de nós foi concebida muito antes da fundação do mundo. Nada em sua vida é 
por acaso, sua família, seus talentos, seus traços físicos, seu potencial, suas habilidades. Nunca 
menospreze sua capacidade, pois isso desonraria a Deus.  

Na família de Deus, cada um tem o seu lugar, seu valor e sua posição distinta e predeterminada por 
Deus para um fim bem específico. Nunca pense que seu lugar não possua valor, pois quem lhe colocou 
aí sonhou coisas magníficas para sua vida.  

INSTRUÇÕES 

– Leia com atenção as questões antes de responder. 

– É proibido o uso de corretivo 

– Coloque seu nome completo 

– A prova deve ser feita à caneta 

– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação 

– Escreva corretamente com ordem e capricho 

-_ 
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Quando compreendemos nossa identidade e valor, sabemos que há um propoósito maior para nossa 
existência. Só há duas maneiras de reconhecer esse propósito: 

1. Especulação – essa é a maneira preferida pelas pessoas. Elas supõem, teorizam e conjecturam. O 
máximo que fazem é palpitar sobre sua existência. Há milhares de anos, filósofos brilhantes 
discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do 
conhecimento  e tem sua utilidade, mas, quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o 
mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. 

2. Revelação – podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua Palavra. O modo mais 
fácil de descobrir a invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida 
funciona da mesma maneira: pergunte a Deus.  

O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e cojecturando. Deus não é apenas o ponto 
de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à Palavra de 
Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique sua vida sobre verdades eternas.  

Três critérios fundamentais para descobrir nosso propósito de vida: 

a. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Esse relacionamento 
precisa ser cultivado todos os dias na intimidade.   

b. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito de Deus para sua 
vida doi determinado antes da sua concepção. Ele planejou isso antes da sua existência e sem sua 
contribuição. Isso é graça.  

c. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para 
a eternidade.  

 

Tanto para Deus quanto para a ciência, você é um ser único e incomparável. Faça um teste; tente comparar 
sua impressão digital com alguém e verá que são diferentes. A impressão digital apresenta pontos 
característicos e formações que permitem a um perito ou um papiloscopista identificar uma pessoa de forma 
bastante confiável.  

Papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana através das papilas dérmicas presentes na palma 
da mão e na sola dos pés (impressões digitais)  

Papiloscopia é uma mistura greco-latina (papilla= papila e skopêin = examinar). O papiloscopista é o 
profissional que trabalha com essa ciência.   

Desde a antiguidade, as impressões digitais eram utilizadas na identificação de pessoas. Na perícia criminal é 
muito importante o seu uso. A primeira vez em que foi utilizada para prisão de um criminoso se deu em 1902 
na França.  

Na própria Constituição do Estado Brasileiro, estão assegurados todos os direitos do cidadão, respeitando suas 
individualidades e lhe assegurando liberdade e direitos iguais.  

 

 

Fonte: #Não negocio os absolutos de Deus - Mariana Kaadi / Uma vida com propósitos – Rick Warren  
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Atividades 
• Leitura do livro didático: #Não negocio os absolutos de Deus – páginas 41 a 60. 

 
(   ) Sim      (   ) Não  
 
Responda as questões com base no texto acima e na leitura recomendada  

 
1. Aponte os três siginificados da individualidade segundo o dicionário Aurélio 

 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Quanto ao princípio da individualidade, identifique nos versículos de Sl139. 13 -16 exposto no texto, o 
que demonstra a atenção de Deus com sua vida em particular.  
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Na família de Deus todos temos um lugar especial e único. Exemplifique como você pode colaborar 
para que haja um ambiente harmonioso e cheio de vida, e, com o que quais talentos e habilidades você 
pode servir nessa família espiritual. 
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Analise as duas palavras : especulação e revelação. Agora relacione essas duas palavras à 
compreensão da nossa individualidade e identidade.  

 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

5. De acordo com essas duas maneiras de conhecermos nosso propósito de vida, identifique a fonte de 
cada uma delas, os contrastes e os resultados das duas perspectivas: 
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

6. Segundo o texto, existem três critérios fundamentais para descobrirmos nosso propósito de vida. 
Aponte cada um deles e depois exponha algo na própria experiência da sua vida, de como tem 
correspondido de acordo com cada um deles.  
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

7. Defina e analise a atuação e a importância da papiloscopia, levando em conta o aspecto do princípio da 
individualidade para a ciência.  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

8. Está previsto na Constituição Brasileira de 1988 vários direitos e garantias ao cidadão. Exponha aqui 
aqueles que estão em destaque no livro didático e exemplifique ações práticas que devem ser tomadas 
a cada dia em sua vida respeitando todos esses valores.  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

9. Que relação existe entre o princípio da individualidade e a compreensão do propósito de Deus para 
nossa vida? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
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