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As 5 fases da idade ______________ 
1. Saindo de casa 
2. Concluindo os estudos 
3. Adquirindo independência financeira 
4. Casando 
5. Tendo filhos 

Em 1960 77% dos homens haviam completado as 5 principais transições para a 
idade adulta por volta dos 30 anos e 65% das mulheres também. 

Em 2000 somente 46% dos homens completaram estas 5 fases de mudança e 
apenas 31% das mulheres 

Conclusão: Há boas razões para o fato de alguns não haverem dado estes 5 
passos mas a estatística nos mostra que estamos nos tornando mais e mais 
inclinados a sermos pessoas inconstantes e menos inclinadas a assumir 
compromissos e cumpri-los.  

  Isto tem algo à ver com você? 

- Você considera difícil tomar uma ___________? 

- Você se sente oprimido pelo grande número de opções disponíveis? 

- É difícil escolher A, sabendo que desta forma você nunca experimentara B,C 
ou D? 

- Que idade você tinha quando completou os 5 passos de transição para a 
idade adulta? 

                                 Uma geração de inconstantes 
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1. Vontade por ______________ 

A. Isto se refere a tudo que Deus planejou (Efésios 1:11) 

B. Nada pode impedir a vontade de Deus 

C. Isto inclui os detalhes de nossa vida (Sl.139.16) 

2. Vontade por ______________ 

A. Se refere à tudo que Deus almeja que façamos. (1 Tes, 4:3-6) 

B. Parece ser uma contradição, mas não é. 

C. Em vez de vermos isto como uma contradição, é melhor ver como os dois 
lados de uma moeda. É difícil ver um lado quando você está vendo o outro, porem 
ambos são parte da mesma moeda. 

 

EQUILÍBRIO 

Não devemos definir soberania de modo que eliminemos a escolha e 
responsabilidade humana. (2 Pedro 3:9) 

Mas também não podemos valorizar a responsabilidade humana de 
forma a anular a soberania divina (Mateus 6:25-30) 

3. A direção da ______________ de Deus 

A. Isto se refere a vontade de Deus nos detalhes de nossa vida. 

B. Está relacionado com todas as decisões não morais ou decisões que 
devemos fazer entre múltiplas boas opções. 

3 Três maneiras da vontade de Deus

Soberania de Deus
Responsabilidade 
humana
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Como respondemos a vontade de Deus? 

Deus tem uma direção ______________ a qual Ele espera que descubramos antes de 
realizarmos algo? 

Vontade de escolha? SIM  Vontade por direção ______________? NÃO 

Tipo de vontade Resposta Versos

Vontade por decreto confiança
Isaías 46:9-10 
Romanos 8:28

Vontade por escolha seguir
Tiago 4:17 

Romanos 12:2

Vontade por direção divina espera
---

? 

Confiar na vontade de Deus por decreto é bom. 
Desejar seguir a vontade de Deus é obediência. 
Esperar a direção da vontade de Deus é 
confusão. É ruim para sua vida, é danoso para 
sua santificação e faz com que muitos cristãos 
se tornem passivos e inconstantes que, 
estranhamente, se sentem mais espiritual 
fazendo menos.
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ATIVIDADE 

1. Leia o livro de Rute 

2. Responda 

P: Qual a vontade de Deus por decreto nesta história? 

Tempo de fome, tempo de abundancia etc. 

P: Qual a vontade por escolha nesta história? 

A escolha de Rute em ser fiel à sua sogra, a escolha de manter a 
sua fé (ela havia de convertido ao judaísmo), a escolha de 
trabalhar duro, de ter um caráter segundo a vontade de Deus 
etc. 

P:  Qual a vontade por direção divina nesta história? 

.Rute deveria escolher o campo certo para assim encontrar seu parente remidor. 

P.O que  Rute deveria fazer à fim de descobrir a direção de Deus ? 

Ela confiou na vontade de Deus por decreto, ela escolheu fazer a vontade de Deus e 
assim ela descobriu a direção de Deus. Ela não teve que fazer nada! Deus a colocou no 
lugar certo. 

3. Escolha alguém para partilhar suas conclusões. 
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Porque há tantos cristãos desesperados para descobrirem o plano de Deus para suas 
vidas antes de decidirem avançar na caminhada cristã? 

1. Nós queremos agradar a Deus 

2. Somos ______________ 

3. Queremos nos aperfeiçoar 

4. Temos muitas ______________ 

5. Somos ______________ 

Atividade: A história de 
Ester 

1. Discuta sobre o livro de Ester 

2. Responda: 

P. Qual a vontade de Deus por decreto nesta 
historia? 

P.  Qual a vontade de Deus por escolha? 

P.  Qual era a direção de Deus na história? 

P. O que Rute teve que fazer a fim de descobrir a direção da vontade de Deus? 

3. Partilhe com um colega suas descobertas. 

5 motivos para a indecisão
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3 Abordagem convencional para a vontade de Deus: 

1. O labirinto de ___________ 

- Há muitos becos sem saída mas somente um caminho correto. 
- Se você tomar um caminho errado pode não achar mais a saída. 

- Isto nega o fato de que Deus já considerou nossos erros  
quando designou seus planos.(Veja  a história de José. Ainda 
que seus irmãos agiram fora da vontade de Deus, mesmo 
assim Deus realizou sua vontade e salvou seu povo da fome.) 

2. O ____________ 

- A vontade de Deus está no centro 

- Somos mais felizes aqui 

- Se nos desviamos do alvo estamos destinados ao fracasso pelo 
resto de nossas vidas. 

3. A bola mágica 

- Fazemos perguntas quando queremos respostas 

- Há sempre uma resposta certa ou errada até para as 
menores decisões que tomamos. 

- É místico. Desafia a lógica e/ou a sabedoria. 

A abordagem convencional para 
a vontade de Deus
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4. Problemas com a abordagem convencional 

1. Tende a focar em decisões que não são 
morais (1Co10:31) 

 
. 

2. Implica em termos um Deus esquivo 
 

3. Encoraja nossa preocupação com o ______________. (Tg.4:13-15) 

 

As Escrituras não nos dizem se devemos morar aqui ou ali. Não nos diz 
qual universidade devemos frequentar... A questões mais importantes 
para Deus são a pureza moral, a fidelidade teológica, a compaixão, a    
alegria, nosso testemunho, confiança, hospitalidade, amor adoração e fé.

Na maneira usual de compreendermos a vontade de Deus...Deus tem o 
plano perfeito para nossas vidas. E Ele nos responsabiliza se não seguirmos 
sua vontade. Mas Ele não nos mostrará qual será sua vontade para 
nós...Então ficamos obcecados buscando a direção da vontade de Deus para 
nós e finalmente nos frustramos com Deus por Ele não nos revelar o que Ele 
quer de nós.

Nossa fascinação pela vontade de Deus frequentemente trai nossa falta 
de confiança nas promessas e provisão de Deus. Queremos saber o que o 
amanhã nos trará em vez de estarmos contentes em obedecer-lhe a cada 
dia. 

Se pela manhã vamos ao mercado, segundo Tiago, iremos se Deus 
quiser. Se vivermos até 100 anos, é pela vontade de Deus que vivemos. 
Temos que viver nossa vida crendo que todos nossos planos e estratégias 
estão subordinados a imutável vontade divina.
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5 Problemas com a abordagem convencional (cont.) 

4. Solapa a responsabilidade individual, nossos deveres e ______________ 
 

. 

5. É subjetivo 
 

 
 

Algumas vezes, crentes bem intencionados buscarão a direção da vontade de Deus 
interpretando as Escrituras de maneira errônea. 

Teologia Rhema 
 

Precisamos ser cuidadosos para não usarmos Deus como um 
curinga para as nossas decisões. Só porque nós oramos não quer 
dizer que nossas decisões serão corretas.

Algumas vezes nossas decisões são subjetivas. Nem sempre isto é 
ruim. Ás vezes seguimos um palpite ou intuição ou algum sentimento 
interior...O que é ruim é quando nós nos escravizamos neste tipo de 
subjetivismo. Assim nunca nos arriscamos porque nunca sentimos paz 
em relação as decisões que tomamos.

É uma abordagem bíblica que crê que Deus revela ao leitor interpretações 
bíblicas pessoais e individuais e estas interpretações possuem autoridade 
bíblica mesmo que sejam completamente desconectadas do contexto original 
da passagem a que se refiram.

E se nós espiritualizamos a abordagem 
convencional fazendo uso da Palavra de 

Deus
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Exemplos: 

1.  Para alguém que esta indo para a guerra (Jeremias 34:4-5ª) 

2. Para alguém lutando contra um câncer (João 11:4)  

3. (Um caso real) Para a filha única de um missionário  que está 
decidindo entre: A) sguir os passos de seu pai e ser missionária 
no Japão; ou B) aceitar um pedido de casamento feito pelo seu 
namorado japones que quer ser missionário nos Estados Unidos.
(Ezequiel 27:32) 

4 Problemas com a interpretação ______________ (por Dave Graef) 

1. É proibido nas Escrituras - 1 Pe 1:20-21. 

2. A interpretação bíblica torna-se sujeita a nós em vez de nós 
nos sujeitarmos a ela. 

3. A interpretação original fica ignorada. 

4. Confiamos em promessas que nunca foram feitas para nos. Se Deus não 
realiza aquilo que imaginamos (ou desejamos), perdemos a confiança nele. 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Mateus 6:25-34 
 

1. Busque primeiro seu reino = busque sua vontade por decreto 

2. E sua justiça = escolha fazer a vontade de Deus 

3.E todas estas coisas = descubra e direção de Deus 

25 Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo 
que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao 
vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o 
mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26 Olhai para as aves 
do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e 
vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que 
elas? 27 E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, 
acrescentar um côvado à sua estatura? 28 E, quanto ao vestuário, por 
que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; 
não trabalham nem fiam; 29 E eu vos digo que nem mesmo Salomão, 
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 Pois, se Deus 
assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no 
forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? 31 Não 
andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, 
ou com que nos vestiremos? 32 Porque todas estas coisas os gentios 
procuram. Decerto vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de 
todas estas coisas;33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 Não vos 
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará 
de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.

Há um jeito melhor?
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Mas Deus não nos _______ nas escolhas que fazemos a cada dia? 

 

Mas, e sobre o Espirito Santo guiando Paulo no livro de Atos? 

1. O livro de Atos nos dá inúmeros exemplos de visões, 
aparição de anjos, vozes audíveis, misteriosas 
orientações e predições proféticas. 

2. Estes meios extraordinários de orientação nunca 
foram procurados. 

3. Geralmente os apóstolos se basearam na 
sabedoria e bom senso. 

 

Eu creio que Deus nos guia nas decisões que tomamos. Mas, note a 
palavra chave aqui: “Deus nos guia nas decisões que tomamos”. Eu 
não disse “Deus não espera que descubramos seus planos para 
nossas vidas”. A diferença entre as duas sentenças é grande.

Deus pode usar meios extraordinários, mas eles são, por definição, 
fora do comum e não devem ser procurados. Claro, ele deve sempre 
ser testado pelas Escrituras, mas eu creio que Deus pode, ainda, 
dar visões. O ponto é que estes meios extraordinários no Novo 
Testamento são apenas isso: extraordinários.

Deus nos guia?
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Tool #1:  ABRIR ______________ 

Tool #2:  A ________ 

1. Abrir portas deve ser visto como oportunidades 
para fazer aquilo que já sabemos que é bom. 

2. Não devemos usar a ausência de uma porta aberta 
como uma desculpa para a preguiça. Às vezes, temos 
que bater!! 

3. Não devemos usar uma porta aberta como 
desculpa para qualquer ideia ruim que já tenhamos 
decidido fazer. 

 Ferramenta #3:   
A ______________ 

1. É preferível prudência e boa definição de metas. 

2. O ponto da história de lã de Gideão é mostrar como  
Gideão foi covarde naquele momento da sua vida 
espiritual. 

3. A lá nunca foi destinada a ser o método normativo para 
descobrir a vontade de Deus. 

1.  Há perigo em ler a Bíblia ao acaso. Sem entender o 
contexto, você pode acha que a Bíblia diz que ela, na 
verdade, nunca disse. 

2. Deus, muitas vezes, nos providencia uma passagem 
bíblica que nos ajuda exatamente naquilo que 
precisamos para determinada ocasião, mas o texto vai 
sempre dizer o que ele sempre significou. 

Ferramenta #4:  ______________ 

Então, quais são as ferramentas 
de troca? (E como podemos usá-
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1. Não há nada de errado com essa abordagem se 
o “empurrão” que sentimos é para fazer algo que já 
sabemos é bom, como dar um copo de água a um 
estranho em necessidade. 

2. Não confunda impressões certas com certas 
palavras do Senhor. 

 

Ferramenta #1:  A ______________ (Romanos 12:1-2) 
 

Ferramenta #2:  CONSELHOS __________ (Provérbios 1:5, 12:15, 15:22 and 19:20) 
 

Portanto, o problema com as impressões não é que elas são 
subjetivas. 
É assumir elas vêm do Senhor. Se ocorre um pensamento ou 
impulso em sua mente, mesmo quando você está lendo as 
Escrituras, não se deve assumir que é uma voz do céu.

1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus.

1:5 O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios 
conselhos. 

12:15 O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá 
ouvidos ao conselho é sábio. 

15:22  Quando não há conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos 
conselheiros eles se firmam. 

19:20  Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no fim sejas sábio.

As ferramentas reais 
de troca
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Ferramenta #3:  ______________ 

 Entendimento ao estudar a Palavra de Deus. 

Sabedoria ao obedecer a Palavra de Deus. 

Orar por aquilo que já sabemos é a vontade de Deus. 

A. Bons motivos para a tomada de decisão 

B. Atitude de confiança e obediência 

C. Humildade e ensinamento 

D. Que o evangelho será espalhado 

RESUMO: 
 

1. Procurar promover vontade do decreto de Deus. 

2. Seguir vontade do desejo de Deus. 

3. Descobrir a vontade da direção de Deus. 

Mateus 6 

33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia 
de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a 
cada dia o seu mal.


