
QUAL O 
SIGNIFICADO 
DA VIDA?

aos nossos corações, paz às nossas mentes, saúde aos 
nossos corpos, descanso aos nossos espíritos e alegria às 
nossas almas. Deus não é uma entidade distante. É um 
Deus pessoal, que Se relaciona com Sua criação e Se 
importa com cada um de nós.

Pela fé em Jesus Cristo, tornamo-nos filhos de Deus. 
Ele Se relaciona conosco, habita em nós e nos ama. A 
Bíblia nos diz que: “Deus amou o mundo (você e eu) 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito (Jesus), 
para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (João 3:16). Se você O convidar 
para entrar em seu coração, Jesus perdoará todos os 
seus pecados e lhe dará a vida eterna.

Receba-O agora, orando sinceramente:

Querido Jesus, obrigado por morrer para que eu viva 
eternamente. Perdoe-me por todos os meus erros e atos 
desamorosos que já cometi. Entre no meu coração, dê-me o 
Seu dom da vida eterna, ajude-me a conhecer o Seu amor 
e paz. Amém.
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O que é a vida? Por que estou aqui? Existe 
um propósito, um plano para mim? E que 
propósito ou plano é esse, se é que existe? 

Perguntas como essas mexem com a imaginação e alma 
de todos ao longo das eras. Independentemente da 
nacionalidade, status social, etnia ou credo, pessoas do 
mundo todo procuram pelas mesmas coisas: a verdade 
maior, significado, amor, felicidade e paz de espírito.

Nos dias atuais, em um mundo interconectado, ace-
lerado, em constante mudança e cada vez mais com-
plexo, um crescente número de pessoas se vê em uma 
corrida frenética em busca de sucesso ou simplesmente 
tentando pagar as contas. Muitas vezes, têm pouco 
tempo para refletir sobre assuntos abstratos, como o 
sentido da vida ou o destino eterno da nossa alma.

Com o tempo, muitos percebem que toda a pressão e 
esforço para cumprir todos os compromissos os enche-
ram de estresse e ansiedade, não de paz e satisfação. É 
comum concluírem que suas vidas privadas sofrem por 
não passarem o tempo desejado com a família, amigos e 
por não desenvolverem relacionamentos significativos.

Este mundo, todos os seus bens materiais e prazeres 
momentâneos nunca poderão responder às grandes 
perguntas da vida. Bens materiais podem satisfazer 

temporariamente, mas nunca saciará a eterna busca da 
alma pela verdade, por propósito e significado.

Quando crises pessoais ou tragédias acontecem—um 
acidente inesperado, uma doença grave, morte na 
família, ou qualquer grande perda pessoal—tudo 
que conquistamos e alcançamos neste mundo terá 
pouco valor para restaurar a esperança. Muitas vezes, 
em momentos assim, percebemos que os verdadeiros 
valores da vida —amor, propósito, e um destino 
eterno—são o que verdadeiramente importam. 

A Bíblia nos diz que Deus é um Pai amoroso, que 
ama cada um de Seus filhos e que criou este mundo 
maravilhoso. A prova mais óbvia de que existe um 
Criador divino é o mundo e o universo a nossa volta.

Quando olhamos para o céu em uma noite límpida, 
contemplamos as estrelas, os planetas e outras 
maravilhas do cosmo, tudo nos diz que: “Existe um 
Deus! Veja essas maravilhas que Ele criou!” Sua criação 
é um constante testemunho não somente da Sua 
existência, poder e majestade, mas também do amor, 
desvelo e interesse dAquele que nos deu um belíssimo 
mudo onde habitarmos.

Por ser o Criador, Deus é o único que pode dar 
significado ao universo, propósito aos planetas, amor 
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