
VONTADE DE DEUS 
SABADO EJC 

• Umas das perguntas mais feitas na história da Igreja: “ Como saber a Vontade de 
Deus”? 

• Lembro-me tantas vezes a perguntar isso mesmo nas decisões importantes de vida 
como: na escolha do curso, da universidade, no namoro, no trabalho…. 

1. Teorias sobre a manifestação da Vontade de Deus 

a) Há quem pense que Deus não gosta muito de mostrar a Sua vontade aos 
humanos e por isso a nossa vida é uma “lotaria” em que nos podemos dar bem ou 
mal. 

b) Outros há que pensam que Deus manifesta a sua vontade por visões, vozes, 
sonhos…. 

c) A verdade que precisamos de saber sobre a vontade de Deus, está clara na 
Biblia. No passado enquanto a mesma não estava completa, Deus revelava-se de 
várias formas e com sinais, hoje tal é desnecessário pois o que precisamos de 
saber está na Biblia. 

2. Fundamento 1 - Orar: Pede a Deus que te revele Sua Vontade 

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o 
teu nome; Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu; Mateus 6:9,10 

a) “Orareis…seja feita a tua vontade” – tudo começa com Oração. Só depois O 
senhor pede tudo o resta ( pão…. ). Tudo deve estar submetido ao desejo primário 
de fazer a Vontade de Deus. 

b) O Senhor estabeleceu o exemplo: Perante o cenário da morte na cruz, Disse ao 
Pai que apesar do sofrimento que O esperava pretendia fazer a Vontade do Pai 
acima da Sua vontade. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; 
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/6/9,10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/22/42


3. Fundamento 2 : “Ingrediente Secreto” na procura da Vontade de 
Deus 

Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de 
Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus; Efésios 6:6 

a) Fazer a vontade de Deus, implica faze-la não relutante, não pelas aparências, 
mas de coração, por convicção! 

b) Queres saber a vontade de Deus? Então deves amar a vontade de Deus e coloca-
la acima da tua agenda, gostos, objectivos, sonhos e ambições. Isso é fazer a 
vontade de Deus de coração. Se não estás disponível a fazer isso, lamento mas 
nunca saberás a vontade de Deus. 

4. Definição de Vontade de Deus 

Na Bíblia quando lemos em “vontade de Deus” deveremos interpretar a mesma de 
diferentes formas: 

a) Vontade de Deus resultante dos seus Propósitos Eternos  - Irá sempre suceder, 
haja o que houver. 

 Ex: Deus se propôs a: 

i) Criar o Homem 

ii) Salvar o Homem 

iii) Criar a Igreja 

iv) Arrebatar a Igreja 

v) Estabelecer um Reino de 1000 anos 

vi) Punir todos os que rejeitam a Salvação com o Inferno 

…..e haja o que houve estas “vontades de Deus” se cumprirão! 

b) Vontade de Deus resultante dos seus Desejos – Deus deseja coisas que por vezes 
não sucedem. Não porque Ele não pudesse alterar o destino das mesmas, mas 
porque Ele se recusa a interferir. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/6


Desejaria eu ( Não terei Eu vontade ), de qualquer maneira, a (na) morte do ímpio? 
diz o Senhor DEUS; Não desejo ( Não terei Eu vontade ),  antes que se converta 
dos seus caminhos, e viva? Ezequiel 18:23 

Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são 
enviados! Quantas vezes quis eu ( tive Eu vontade de ) ajuntar os teus filhos, 
como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Lucas 13:34 

  

c) Vontade de Deus resultante dos seus mandamentos – NOSSA BASE para 
sabermos a Vontade de Deus para nós hoje! 

5. COMO SABER A VONTADE DE DEUS? 

• Se Deus diz na Bíblia que quer que façamos Sua vontade, a mesma deverá 
ser clara para nós. Ele nunca nos pediria algo para fazer sem nós podermos 
ter acesso ao que Ele pretende que façamos. 

• Sabemos também ( já vimos isso ) que é na Bíblia que encontramos as 
nossas respostas. Mas como saberei na Biblia o emprego que devo escolher, 
o curso que devo tirar, a pessoa com quem casar??? Porventura existe um 
capitulo para mim na Biblia? 

• Deus revela Sua vontade na Bíblia para nós em diversas matérias? Sim!  Se 
não atentarmos para as mesmas e as cumprirmos, que direito temos em exigir 
a vontade DELE para nós de forma personalizada? OU SEJA, PRIMEIRO 
VAMOS CUMPRIR A VONTADE DE DEUS QUE ELE ESCREVE NA BIBLIA, 
DEPOIS VEREMOS SE TEREMOS OU NÃO CONDIÇÕES PARA SABER A 
VONTADE DE DEUS PERSONALIZADA. 

Vamos então ver o que Deus já colocou na BIBLIA como sendo SUA VONTADE para 
que cumpramos: 

1. É da Sua vontade que nos salvemos:  

O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é 
longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos 
venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9 

Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da 
verdade.1 Timóteo 2:4 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/18/23
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/13/34
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/3/9
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/4


Ninguém poderá ter o privilégio de experimentar a vontade de Deus sem salvação. 

2. É da Sua vontade que nos Enchamos do Espirito Santo:  

Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.E 
não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do 
Espírito ;Efésios 5:17,18 

• Paulo diz que era uma loucura não entender a vontade de Deus sob um tema 
que ele ia dizer a seguir: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a 
vontade do Senhor. Mas sobre o quê? 

• na época era habitual na adoração aos Deuses pagãos haver nos cultos de 
adoração excesso de alcol. E pelos vistos o mesmo se estava a passa na 
Igreja. E paulo recorre ao excesso de Vinho para Dizer que deveríamos nos 
encher do Espirito em vez de vinho  

• A biblia diz-nos que ao nos salvarmos recebemos o Espirito Santo.  Vemos 
isso em  Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 
Romanos 8:9. Vemos também que somos a habitação do Espirito Santo: Ou 
não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita 
em vós, 1 Coríntios 6:19 

• O que significa ser cheio do Espirito Santo = é deixar o Espirito Santo ter total 
controlo na nossa Vida. A palavra “enchei-vos” no grego = plēroō. A mesma 
aparece em várias passagens como: 

Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de 
tristeza.João 16:6 – alguém assim está abatido ao máximo. Sem esperança. 

E todos, na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira.Lucas 
4:28 – alguém assim está completamente descontrolado! 

E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus; e ficaram cheios de 
temor, dizendo: Hoje vimos prodígios.  
Lucas 5:26 – alguém assim está 100% sintonizado com Deus! 

   

Esta palavra sempre que aplicada leva os sentimentos ao extremo. Daí quando 
diz para sermos cheios do Espirito Santo, na pratica diz: 

DIZ ADEUS AO TEU EU, Á TUA VONTADE, AOS TEUS OBJECTIVOS, 
QUEM TE CONTROLA AGORA É O ESPIRITO SANTO 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/9
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/19
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/16/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/4/28
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/26


• Como posso ser cheio do Espirito Santo? : a BIBLIA diz que “Toda a 
Escritura é divinamente inspirada 2 Timóteo 3:16 “. Ou seja, a 
mesma foi obra de inspiração por intermédio do Espirito Santo. Se 
pretender ter contacto com o mesmo para que possa ser cheio, deverei 
ler a BIBLIA. Para os que têm ainda duvidas comparem as 2 
passagens abaixo e vejam se o resultados de ler a palavra e ser cheio 
do Espirito Santo não são os mesmos: 

mas enchei-vos do Espírito;  
Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração;  
Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo; 
Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.  
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; 
Efésios 5:18-22 

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com 
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 
graça em vosso coração. 
E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome 
do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 
Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como 
convém no Senhor. 
Colossenses 3:16-18 

Ser controlado pelo Espirito Santo = ser controlado pela Mente do 
Espirito Santo que poderemos conhecer na Biblia 

SE NOS SALVARMOS, SE PROCURARMOS LER  A BIBLIA DE TAL FORMA QUE O 
ESPIRITO SANTO TOME CONTA DO NOSSO EU E O COLOQUE DE FORA E SE 
PROCURARMOS FUGIR DOS DESEJOS DA CARNE, ENTÃO ESTE VERSICULO SERÁ 
REAL PARA NÓS: 

Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração Salmos 37:4 

TUDO O QUE DESEJARMOS SERÁ REAL NAS NOSSAS VIDAS POIS VÊM DE UM 
CORAÇÃO DE ACORDO COM A VONTADE DE DEUS.  

DEUS NÃO DEIXOU UM CAPITULO PARA NOS NA BIBLIA, MAS DEIXOU 2 COISAS QUE 
SE FIZERMOS PODEREMOS VIVER AS NOSSAS VIDAS COM ESCOLHAS CERTAS, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/3/16
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/18-22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/16-18
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/37/4


LIVRES ( NÃO AGIMOS PRESSIONADOS PELOS OUTROS MAS POR CONVIÇÕES ) E 
FELIZES. 


