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Escrituras: 

Confirmam 

a Vontade 

Individual 

Apresenta 

ção de um 

Novo Ponto 

de Vista: 
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Casamento 

/ Ordenção 

de Pastores 

•Deus Fala; 

•Fé em 

Crise; 

•Ajustando 

a sua Vida 

•Conhecen

do a DEUS 

através da 

obediência 

•Vontade de 

Deus e a 

Igreja 

•Comunhão 

“CRONOGRAMA”. 



“Ponto de Vista Tradicional”. 
VONTADE 
SOBERANA; 

 

 

VONTADE MORAL; 

 

 

VONTADE 
INDIVIDUAL; 



VONTADE SOBERANA? 
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“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

VONTADE MORAL? 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

VONTADE INDIVIDUAL? 

 

 





“Crítica ao Ponto de Vista 
Tradicional”. 

VONTADE INDIVIDUAL? 

TRADICIONAL 

• Razão – Ordem e 

Planejamento; 

 

 

CRÍTICA 

• Orientaçã

o 

Ordenada

; 
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“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

VONTADE INDIVIDUAL? 

 

 

VONTADE INDIVIDUAL? 

 

 

TRADICIONAL 

• DEUS: Pai, Pastor 

e Rei; 

CRÍTICA 

• O Pai ensina 

princípios; 

• Pastor estabelece 

limites; 

• Estabelece leis 

básicas. 
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“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

Regulamentos Estruturados 

e Regras Restritivas: 

 

• O que comer e como 

preparar (Levítico 11 e 

Deuteronômio 14); 

 

Princípios que determinam o 

comportamento: 

 

 

• Com a morte de Cristo tais 

exigências foram abolidas (Atos 

10:10-17); 

 

• Liberdade de comer em sã 

consciência (I Coríntios 10:25; I 

Timóteo 4: 1-4); 

 

• Colossenses 2 : 16-23; 

 

Analogia de Gálatas 4:1-11 





“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 
EXPERIÊNCIA PROVA VONTADE INDIVIDUAL? 

HUDSON TAYLOR X SUCESSO ESPIRITUAL; 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

EXPERIÊNCIA PROVA VONTADE INDIVIDUAL? 

HUDSON TAYLOR X SUCESSO ESPIRITUAL; 

Salmos 1:2-3; I Reis 2:3. 

Josué 1:7-8 (NVI); 

“7Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de 

obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não 

se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para 

que você seja bem sucedido por onde quer que andar. 8Não 

deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar 

nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o 

que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você 

será bem-sucedido”. 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

VONTADE INDIVIDUAL - 

EXPERIÊNCIAS? 

 

 

HAVERIA SUCESSO EM OUTRA ESCOLHA? 

 

Mateus 28:19-20; 
“19Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, 20 Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 

tempos”. 

E as impressões íntimas tão fortes? 

Efésios 5 : 16-17 

 

 





“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

O ARGUMENTO DO EXEMPLO BÍBLICO? 

 

 

OBJETIVO: 
 

Os Exemplos Biblicos são normativos? 

 

Devemos praticar o ósculo santo?  

    (I Coríntios 16:20); 

 

Devemos aguardar luzes e vozes que nos chamem para a 

obra?  

       (Atos 9:3-4); 

 

Cada crente deve manter um jumento no quintal? 

       (Números 22:28-30); 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

O ARGUMENTO DO EXEMPLO 

BÍBLICO? 

 

Os Exemplos Bíblicos demonstram: 

 
Provisão de direção; 

 

Por Revelação Sobrenatural; 

 

Específica e Detalhada ≠ Vontade Moral. 

 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

Exemplos: 

Jonas é convocado a efetuar determinada 

tarefa; 
(Jonas 1:2) 

 

• Paulo chamado para ser apóstolo; 

 (Gálatas 3:1; I Coríntios 1:1) 

 

• Paulo enviado como missionário; 

(Atos 13:1-2) 

 

• Paulo recebeu instruções de onde deveria ir e não ir; 

(Atos 16:6-10; 18:9-10; 22:17-21; 23:11) 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

Exemplos: 

 
DEUS enviou Filipe a uma estrada deserta; 

(Atos 8:26) 

 

Disse para se aproximar de determinada carruagem; 

 (Atos 8:29) 

 

Arebatou e o levou para Azoto; 

(Atos 8:39-40) 

 

 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

Estes exemplos provam  

que há uma Vontade 

Individual  

para cada crente 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 
FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA TRADICIONAL PARA 

“EXEMPLO BÍBLICO”? 

 

O número de casos e ocorrências não é 

suficiente para constituir experiências 

normativas: 

 
Livro de Atos (no. de casos de orientação divina direta); 

 

Orientações divinas ao apóstolo Paulo X decisões pessoais; 

(Atos 15:36; 20:16; Romanos 1:10-13; II Corintíos 1:15) 

 

“maiores detalhes no final do 5o e início do 6o domingo” 

 

 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA 

TRADICIONAL PARA “EXEMPLO 

BÍBLICO”? 

 

A maioria dos recipientes sempre ocupou 

lugar de destaque no programa divino: 

 
Pessoas comuns, ordinárias, selecionadas por DEUS com o 

propósito de desempenharem um papel incomum, 

extraordinário, no plano divino; 

 

PEDRO & PAULO. 

 

 



FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA 

TRADICIONAL PARA “EXEMPLO 

BÍBLICO”? 
 

Os exemplos não são suficientemente 

abrangentes. A orientação dada cobria 

poucas decisões: 
 

Os exemplos não chegaram a abranger as decisões ordinárias 

da vida; 

 

Fulcro especial: “A expansão do Evangelho”. 

 

DEUS não dá indicação quanto às decisões mais comuns da 

vida em Atos; 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA 

TRADICIONAL PARA “EXEMPLO 

BÍBLICO”? 
 

Quanto aos meios de comunicação: 

 
Modelo Tradicional: -Revelação Sobrenatural não constitui 

experiência normativa para todos os crentes; 

 

 

 

Modelo Tradicional: -Porém, os exemplos dados para a 

Vontade Individual são Revelações Sobrenaturais; 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

? 



FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA 

TRADICIONAL PARA “EXEMPLO 

BÍBLICO”? 
 

•Quanto aos meios de comunicação: 

 

Existem Exemplos Bíblicos em que se 

concedeu 

 Orientação Detalhada mediante qualquer 

outro 

meio de comunicação que não a  

“Revelação Sobrenatural”? 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 
FRAGILIDADES DO PONTO DE VISTA 

TRADICIONAL PARA “EXEMPLO 

BÍBLICO”? 
 

Quanto aos meios de comunicação: 

 
HÁ NA BÍBLIA: -Qual é a Vontade Individual de DEUS para 

mim neste Assunto? 

 

 

Modelo Tradicional: -Encontramos expressões? 

Vontade Específica / Centro da Vontade de DEUS / 

 Decisão certa / Colocar a lã / 

 Encontrar a Vontade de DEUS. 

 



Os Exemplos Bíblicos não provam que há uma 

Vontade Individual de DEUS para cada crente; 

DEUS  na realidade invadiu a história para 

revelar de forma sobrenatural sua Vontade 

Soberana; 

O Excepcional só prova o Excepcional; 

A orientação não é normativa; 

Tampouco necessário para tomadas de 

decisões; 

 
 

“RESUMO”. 



A orientação direta, sobrenatural, para decisões 

específicas, era exceção à regra. 

A orientação direta foi concedida a pessoas que 

desempenharam papéis estratégicos no drama da 

evangelização mundial. 

A orientação direta só foi concedida em ocasiões 

críticas, durante os anos formativos da igreja. 

A orientação direta sempre foi comunicada por 

meio da revelação sobrenatural. 

 
 

“CONCLUSÃO”. 





 
 

“EXEMPLOS BÍBLICOS QUE APOIAM O 
Ponto de Vista Tradicional”. 

VISÕES: 
Atos 9:10-16; 10:3-8; 10:17; 16:9-10; 18:9; 22:17-21. 

 

ANJOS: 
Atos 8:26; 12:7-8; 27:23. 

 

MILAGRES FÍSICOS: 
Atos 8:39. 

 

VOZ AUDÍVEL DA PARTE DE DEUS: 
Atos 8:29; 9:3-6; 10:19-20; 23:11 

 

 
 





Vontade Individual ou Vontade Moral? 

• Salmos 1:2-3 (RA) 
2Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei 

medita de dia e de noite. 
3Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, 

no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não 
murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido. 

 

• I Reis 2:3 

Guarda os preceitos do SENHOR, teu Deus, para andares nos 
seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os 
seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus 
testemunhos, como está escrito na Lei de Moisés, para 
que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer 
que fores; 

 



Prosperar 
• sakal  

 
• uma raiz primitiva; v.  

 
• 1) ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente, prosperar  
• 1a) (Qal) ser prudente, ser cauteloso  
• 1b) (Hifil)  
• 1b1) olhar para, discernir  
• 1b2) dar atenção a, considerar, ponderar, ser prudente  
• 1b3) ter discernimento, ter entendimento  
• 1b3a) discernimento, compreensão (subst.)  
• 1b4) levar a considerar, dar entendimento, ensinar  
• 1b4a) os mestres, o sábio  
• 1b5) agir com cautela, agir com prudência, agir com sabedoria  
• 1b6) prosperar, ter sucesso  
• 1b7) fazer prosperar  
• 2) (Piel) colocar ou estender transversalmente, cruzar (as mãos)  



Prosperar 
tsalach ou  tsaleach  

 

uma raiz primitiva;  

 

1) (Qal) apressar  

2) avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso  

2a) (Qal) prosperar  

2b) (Hifil)  

2b1) tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer 
prosperar  

2b2) mostrar ou experimentar prosperidade, prosperar  


