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Acertando com a vontade de 
Deus em 2017

Lição para a Célula

Quebra-gelo

Introdução

DESENVOLVIMENTO

Ainda estamos bem no início de 2017 e, provavelmente, você já tenha estabelecido alguns alvos pessoais: 
quem sabe, ser um aluno mais estudioso; ou um trabalhador mais eficiente para conseguir aquela 
promoção; ou, talvez, encontrar aquela pessoa especial.

• Pergunte ao grupo quais foram os principais alvos estabelecidos por cada um para 2017.

Certamente, há inúmeros alvos que poderíamos definir para 2017, mas hoje gostaríamos de propor um 
alvo maior, mais abrangente e profundo:  acertar com a vontade de Deus.  Esse é o alvo mais importante 
de 2017 que devemos estabelecer. 

Afinal, esse é um desejo do próprio Deus para cada um de seus filhos.  Assim lemos em Romanos 12.1-2, 
onde fica claro que Deus quer que experimentemos a sua vontade em nossas vidas:

“Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus;  esse é 
o culto racional de vocês.  Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, 
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,  agradável e perfeita vontade de Deus.”

Antes de mais nada, porém, é importante lembrarmos  que a vontade de Deus não é algo esquisito, 
estranho, místico e impossível de se acertar com ela; A vontade de Deus não é necessariamente conflitante 
com tudo que eu acho bom e proveitoso; e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.

Perguntas: 

1. Se acertar com a vontade de Deus para a nossa vida é o alvo mais importante, por onde deveríamos 
começar?  
2. Como discernir a vontade de Deus dentre tantas vozes que chegam aos meus ouvidos e ao meu coração?

Talvez isso fique mais claro para você, se dividirmos a vontade de Deus em três aspectos, ou melhor, em 
três níveis:

1º)  A vontade soberana de Deus
2º)  A vontade moral de Deus
3º)  A vontade individual de Deus

Podemos imaginar esses três níveis contidos dentro de três 
círculos concêntricos:  o círculo maior representaria a vontade 
soberana de Deus;  um círculo um pouco menor, dentro do 
primeiro, representaria a vontade moral de Deus;  e, finalmente, 
um círculo ainda menor, dentro do segundo, representaria a 
vontade individual de Deus. (Dica: que tal fazer este desenho e 
apresentar durante os estudo?)

Vo
ntade soberana de Deus

Vo
nt

ade moral de Deus

Vontade
Individual
de Deus



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

1º)  A VONTADE SOBERANA DE DEUS
Refere-se a certos eventos que foram estabelecidos de uma vez por todas por Deus.  Essa vontade é 
imutável e inevitável.  Nenhuma intervenção humana será capaz de modificá-la.
Lemos acerca dessa vontade soberana de Deus em Daniel 4.35:

“Todos os povos da terra são como nada diante dele.  Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os 
habitantes da terra.  Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe:  ‘O que fizeste?’”

Vemos diversos exemplos na Bíblia de eventos que se encontram dentro desse nível da vontade de Deus:

• A criação do mundo – “Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, 
porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas” (Ap 4.11).

• A crucificação e a ressurreição de Cristo – “Israelitas, ouçam estas palavras:  Jesus de Nazaré 
foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez 
entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.  Esse homem foi entregue por 
propósito determinado e pré-conhecimento da Deus;  e vocês , com a ajuda de homens perversos, 
o mataram, pregando-o na cruz.  Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da 
morte, porque era impossível que a morte o retivesse” (At 2.22-24).

• Os reinados – “O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor;  ele o dirige para onde 
quer” (Pv 21.1). Como exemplo, veja o que Deus disse sobre os reinados de Nabucodonozor (Jr 
27.1-8) e de Ciro (Is 45.9-13, II Cr 36.22-23).

Poderíamos continuar citando eventos que fazem parte desse nível da vontade soberana de Deus:  o 
arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo à terra, o seu reinado de mil anos, 
o juízo final, a condenação dos ímpios, a criação de novos céus e nova terra.

Nenhum desses eventos pode ser mudado ou evitado.  No tempo determinado, cada um deles há de ser 
consumado!

Pergunta: Então, como podemos acertar com a vontade de Deus nesse nível, o nível da vontade soberana de Deus, 
se não há nada que eu possa fazer para levá-la a cabo?  Como posso aplicá-la na minha vida neste ano de 2017?
A resposta é simples:  “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus:  sou exaltado entre as nações, sou exaltado na 
terra”  (Sl 46.10 – Edição Revista e Atualizada).

É isso mesmo: cabe a nós tão somente reconhecer o seu senhorio absoluto sobre o universo, sobre a história, 
sobre os rumos da Central, sobre a nossa vida. Reconhecer isso significa submeter-nos completamente 
a Ele.  Submeter nossa vontade à dele.  Descansar nele, confiando na bondade e na justiça do Rei do 
Universo, daquele de quem nada foge do controle!

Vivamos 2017 assim:  confiantes, tranquilos, descansados, submissos ao Rei dos Reis!

2º)  A VONTADE MORAL DE DEUS

Esse nível da vontade de Deus é também imutável, como a vontade soberana de Deus, mas, diferentemente 
dessa, ela é passível de ser evitada.

Refere-se aos preceitos (instruções específicas e detalhadas que se aplicam a todos os filhos de Deus) e 
aos princípios (orientações gerais que os filhos de Deus precisam aplicar às situações concretas da sua 
vida) que se encontram nas Escrituras. Esses são imutáveis, porque são perfeitos, conforme lemos em 
Salmo 19.7-11: 

“A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.  Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os 
inexperientes.  Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.  Os mandamentos do Senhor são límpidos e 
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trazem luz aos olhos.  O temor do Senhor é puro e dura para sempre.  As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas 
elas justas.  São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro;  são mais doces do que o mel, do que as gotas do 
favo.  Por elas o teu servo é advertido;  há grande recompensa em obedecer-lhes.”

Contudo, podem ser evitados – desobedecidos – pois Deus dotou o ser humano de livre arbítrio, característica 
que o distingue dos animais e das plantas. Lemos acerca da desobediência humana à vontade moral de 
Deus em Efésios 4 e Romanos 1:

“Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus 
pensamentos.  Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que 
estão, devido ao endurecimento do seu coração.  Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, 
cometendo com avidez toda espécie de impureza” (Ef 4.17-19).

“Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, 
para praticarem o que não deviam.  Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação.  
Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.  São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de 
Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos;  inventam maneiras de praticar o mal;  desobedecem a seus pais;  são 
insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis.  Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as 
pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam 
aqueles que as praticam” (Rm 1.28-32).

A Bíblia deixa claro, porém, que o homem, utilizando-se do seu livre arbítrio, tornou-se um escravo do 
pecado, ao dar as costas para Deus.  Jesus disse:  “Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado” 
(João 8.34).  Mas nós, que o conhecemos, fomos libertos para conhecer e obedecer à vontade moral de 
Deus para a nossa vida.

Muitas vezes, ao ouvir falar desse tema – a vontade de Deus – logo nos vêm à mente questões como:  
“Com quem Deus quer que eu me case?” ou “Que profissão devo escolher?”  No entanto, se não estivermos 
obedecendo à sua vontade declarada na Palavra (sua vontade moral), podemos desistir de querer saber a 
sua vontade individual – que é o terceiro nível da vontade de Deus, o qual veremos mais adiante.  Por isso, 
vamos relembrar alguns preceitos e princípios da Palavra de Deus agora, tomando o firme propósito de 
obedecer à vontade moral de Deus durante o ano que se inicia:

“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam.  Sejam completamente 
humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.  Façam todo o esforço para conservar a 
unidade do Espírito pelo vínculo da paz” (Ef 4.1-3).  

“Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se 
entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável  a Deus.  Entre vocês não deve haver nem sequer menção de 
imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça;  pois essas coisas não são próprias para 
os santos.  Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, 
ações de graças.  Porque vocês podem estar certos disto:  nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem 
herança no Reino de Cristo e de Deus.  Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de 
Deus vem sobre os que vivem na desobediência.  Portanto, não participem com eles dessas coisas” (Ef 5.1-7).

Poderíamos apresentar uma longa lista de claras instruções bíblicas quanto à vontade moral de Deus, mas 
para resumir, mencionaremos apenas alguns exemplos: 

• Os maridos, amem suas esposas (Ef 5.25-30 e I Pe 3.7).

• As esposas,  sujeitem-se a seus maridos (Ef 5.22-24 e 1 Pe 3.1-4). 

• Os filhos, obedeçam a seus pais no Senhor  (Ef 6.1-3).

• Os pais, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor (Ef 6.4).

• Os servos ou empregados, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor (Ef 6.5-8).
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• Os patrões, tratem seus empregados com respeito e temor, sem ameaças (Ef 6.9).

• Os jovens, fujam dos desejos malignos da juventude e sigam a justiça, a fé, o amor e a paz (II Tm 
2.22).

• Os líderes , sejam irrepreensíveis (I Tm 3.1-7).

• Os liderados , obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. (Hb 13.17).

Esses são apenas alguns poucos exemplos de preceitos e princípios que fazem parte da vontade moral de 
Deus para a nossa vida.  Queremos desafiá-los a lerem a Bíblia com o objetivo de descobrir mais princípios 
e aplicá-los em suas vidas, acertando com a vontade moral de Deus em cada dia do novo ano que se inicia.

3º)  A VONTADE INDIVIDUAL DE DEUS

Essa se refere às decisões particulares que cada um de nós tem que tomar no dia-a-dia.  Questões como “Com 
quem devo me casar?”, “Que profissão devo abraçar?”, “Quando devo fazer aquela viagem?”, “Onde devo 
morar?” e “Que ministério Deus quer que eu exerça?”  São questões extremamente válidas e certamente 
Deus está mais interessado em respondê-las para nós do que nós mesmos!  O que é difícil acerca dessas 
questões é que as respostas não estão declaradas de modo explícito na Bíblia. E o que complica um pouco 
é que essas questões muitas vezes têm respostas aparentemente múltiplas – todas igualmente válidas – 
pelo menos à primeira vista.

Por exemplo, a Bíblia não diz se devo ser engenheiro, comerciante, pastor, missionário ou médico – todas 
essas ocupações são dignas de um servo de Deus – e em qualquer uma delas, posso ser o embaixador 
que a Bíblia mostra que devo ser. Mas, como discernir o que Deus quer para a minha vida em particular?  
Será que existe um meio? E quanto ao casamento, a Bíblia não traz o nome daquela pessoa que Deus tem 
preparado para mim – e há muitas pessoas que temem ao Senhor e certamente dariam ótimos cônjuges. 
Mas, como discernir qual delas o Senhor preparou para estar ao meu lado?  Como discernir a vontade 
individual de Deus para mim numa área específica?  Há algum meio prático para isso?

Pergunta: Alguém poderia compartilhar com a célula como é o seu processo de tomada de decisões? 

A resposta é sim. Embora não de modo claro e explícito, a Bíblia nos ensina certos princípios que nos 
ajudam a chegar à resposta específica de Deus para cada uma de nossas questões. Podemos sugerir vários 
elementos que podem ser úteis neste sentido – o de descobrir a vontade individual de Deus para a minha 
vida – e vamos citar apenas os mais comuns:

1. A Palavra de Deus:  a própria vontade moral de Deus, declarada nas Escrituras, já elimina diversas pos-
sibilidades. Quanto mais eu conhecer a Palavra de Deus, mais potencial terei para acertar com a sua 
vontade individual para a minha vida.  “A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que 
clareia o meu caminho” (Sl 119.105).

2. As autoridades: Podemos receber a direção de Deus prestando atenção, com humildade, no conselho 
que nos dão as pessoas com autoridade sobre nossa vida como os pais (Pv 13.1, Pv 30.17, Ef 6.1-3), os 
nossos líderes da igreja (Hb 13.17) e até o governo (Rm 13.1-5).

3. Conselhos de crentes maduros:  “Sem diretrizes a nação cai;  o que a salva é ter muitos conselheiros” 
(Pv 11.14).  “O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos” (Pv 12.15).

4. Oração:  “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de 
graças, apresentem seu pedidos a Deus” (Fp 4.6).  “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus 
planos serão bem-sucedidos” (Pv 16.3).
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5. A paz no coração:  “Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados 
para viver em paz, como membros de um só corpo” 
(Cl 3.15).

Este sao os mais importantes. Mas é claro que neste processo de descobrir a vontade individual de Deus 
para a nossa vida devemos também levar em conta os nossos dosn espirituais, as nossas preferencias 
(ou nossa paixão), as convicções pessoais e as circunst6ancias envolvidas. Mas lembre-se: Deus é o mais 
interessado em guiar-nos em Sua vontade. Devemos busca-la e cnfiar que Ele nos guiará. 

Se ainda estiver em dúvidas, algumas perguntas ajudam na tomada de decisão: O que Deus vai ganhar 
com isso? Que contribuição minha escolha trará ao Reino de Deus? O Senhor será honrado e glorificado? 
Essa decisão alegrará o coração do Pai?

Vamos encerrar com duas passagens bíblicas que trazem grande conforto ao coração daqueles que 
buscam conhecer e praticar a vontade de Deus:

“Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro; não compete ao homem dirigir os seus 
passos” (Jr 10.23).

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você” (Sl 32.8).

Conclusão

O Circuito 4x4  é um desafio para que todos juntos faça-
mos a leitura de toda a Bíblia neste ano de 2017. Distribua 
o folder do Circuito para sua célula e incentive todos a par-
ticipar. 

Dia da Visão, para todos os líderes de Células, supervisores e coordenadores, no dia 11/02/2017, na 
CENTRAL LUXEMBURGO, de 9h às 17h. 


