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ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Modelo Tradicional se apóia no Ensino Bíblico para 
confirmar a Vontade Individual de DEUS: 

 
Provérbios 3 : 5-6; 

 

Colossenses 1 : 9; 

 

Colossenses 4 : 12 

 

Romanos 12 : 1-2; 

 

Efésios 5 : 15-17 

 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Para cada versículo será discutida se há: 

 

Vontade Soberana? 

 

Vontade Moral? 

 

Vontade Individual? 

 



E O “ENSINO BÍBLICO”? 

 

Será que as Escrituras Ensinam a existência da 
“Mosca” no centro do Alvo? 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 

 

O Ensino claro e preciso das 
Escrituras é que deve permear e 
estabelecer o verdadeiro ponto de 
vista a ser considerado pelo 
crente. 

 



PASSAGENS QUE PRESSUPÕEM A EXISTÊNCIA: 

 

Provérbios 3:5-6 (NVI) 

“5Confie no SENHOR de todo o seu coração e não se 
apóie em seu próprio entendimento; 6reconheça o 
SENHOR em todos os seus caminhos e Ele endireitará 
suas veredas”. 

Outra Versão: 

“...e Ele dirigirá tuas veredas”(KJV)/  

“...e Ele lhe mostrará o caminho certo”. (NTLH/KJV) 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



Os léxicos hebraicos e os comentários dos Salmos e 
Provérbios concordam entre si: 

 

Provérbios 3:5-6 (NVI) 

“... e Ele endireitará (ou) aplanará, (ou) trará sucesso as 
tuas veredas”. 

OBS: “veredas” – comumente utilizado pelos hebreus 
para descrever o curso geral, ou sortes da vida. 

Provérbios 4:18-19; 15:19 

 – endireitar/tornar plano + veredas = sucesso no curso 
da vida.  

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



Outro comentário: 

 

endireitar/aplanar + veredas = sucesso no curso da vida.  

          (verbo)             (substantivo) =  resultado 

Provérbios 11:5 

“A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, 
mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade”. 

 

(outros) - Provérbios 4:18-19; 15:19; 22:17-21. 

 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



Provérbios 3:5-6 (NVI) quer dizer então: 

 

“Que aqueles que confiam no Senhor, e em sua 
sabedoria, ao invés de sua própria compreensão 
mundana, e reconhecem a DEUS em cada setor de sua 
vida, terão pleno sucesso segundo os padrões 
divinos.” 

 

 

Reconhecer a DEUS = fé e obediência 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



Provérbios 3:1-2 

“Guarda meus mandamentos e terás longos dias de paz”. 
 

Provérbios 3:3-4 

“Guardar o amor e a fidelidade e encontrarás favor e boa reputação”. 
 

Provérbios 3:5-6 

“Confia no Senhor e ele tornará o curso de tua vida muito cheio de sucesso.” 
 

Provérbios 3:7-8 

“Teme ao Senhor e haverá cura para teu corpo.” 
 

Provérbios 3:9-10 

“Honra ao Senhor com tuas riquezas e teus celeiros ficarão cheios.” 

“PROVÉRBIOS 3 CONFIRMA ESTES ACHADOS EM 
ESTROFES DE 2 VERSÍCULOS”. 



 

Salmos 32:8 (NVI) 
“8Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve 

seguir; Eu o aconselharei e cuidarei de você”. 

(RC) – “…guiar-te-ei com os meus olhos.” 

 

GUIAR = ACONSELHAR (Tradução do verbo hebraico). 

 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



Salmos 32:8 X Salmos 51 

Davi pede perdão e restauração: 

Salmos 51:10-13 

Davi promete que se DEUS LHE PERDOASSE, ele 
ensinaria os trangressores o caminho de DEUS. 

 

 

Salmos 32 é a reação de Davi ao receber a notícia que 
foi perdoado!!! 

 

 

“Crítica ao Ponto de Vista Tradicional”. 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE 
INDIVIDUAL 

Pleno conhecimento de Sua Vontade? 

 

“Por esta razão, também nós, desde o dia em 
que o ouvimos, não cessamos de orar por 
vós, e de pedir que transbordeis de pleno 
conhecimento de sua vontade, em toda a 
sabedoria e entendimento espiritual” 

Colossenses 1:9 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE 
INDIVIDUAL 

Expressão “Vontade de DEUS”; 

 

Por que é que Paulo orou? 

 

Vontade Soberana? 

 

Vontade Moral? 

 

Vontade Individual? 

 



Julgamento Exegético 
 

“...10a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, 
e crescendo no pleno conhecimento de DEUS; 
11sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a 
força da sua glória, em toda a perseverança e 
longaminidade; com alegria, 12dando graças ao Pai 
que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança 
dos santos na luz.” 

 
Colossenses 1:10-12 

 

ENSINO BÍBLICO & VONTADE 
INDIVIDUAL 

Exegese – (z – gé) Comentário 
ou dissertação para 
esclarecimento ou minuciosa 
interpretação de um texto ou 
uma palavra. 

Aurélio 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE 
INDIVIDUAL 

Julgamento Exegético 
 

“...10a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, e 
crescendo no pleno conhecimento de DEUS;” 

Colossenses 1:10 

 
“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 

maneira digna da vocação que receberam.” 
Efésios 4:1 

 
 

Efésios 4,5 e 6. 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Julgamento Exegético 
 
 
 

“...exortando, consolando e dando testemunho, para 
que vocês vivam de maneira digna de DEUS, que os 
chamou para o seu Reino e Glória.” 

 
Como viver de maneira digna? 

 
 
 

I Tessalonicenses 2:12 
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Julgamento Exegético 
 

“1Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de 
como viver a fim de agradar a DEUS e, de fato, assim 
vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e 
exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada 
vez mais. 2Pois vocês conhecem os mandamentos 
que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. 3 A 
vontade de DEUS  é que vocês sejam santificados: 
abstenham-se da imoralidade sexual. 

 
I Tessalonicenses 4:1-3 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

MAIS CONCEITOS DE PAULO SOBRE VIVER E 
AGRADAR: 
 

II Coríntios 5:9-10; 
   Nosso propósito é agradar. 

Romanos 14:8; 
   Pertencemos ao Senhor na vida e na morte. 

Efésios 5:10, 17; 
   Agradar necessita de Aprendizagem/Compreensão. 

Efésios 6:6; 
   Obedecer de coração. 

I João 3:22. 
   Se obedecemos poderemos receber. 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Objetivos desse viver...Voltando a Colossenses: 

 
“...10a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu 
inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no 
pleno conhecimento de DEUS; 11sendo fortalecidos com todo o 
poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e 
longaminidade; com alegria, 12dando graças ao Pai que vos fez 
idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.” 

 
Colossenses 1:10-12 

 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Dar graças é Vontade Moral para os Crentes: 

 
“Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 

Vontade de DEUS para vocês em Cristo Jesus.” 
 

I Tessalonicenses 5:18 
 

 

 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Mais Indícios da Vontade Moral: 

 
“...16não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em 

minhas orações. 17Peço que o DEUS de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de 
revelação, no pleno conhecimento dele. 18Oro também para 
que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de 
que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, 
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos 19e a 
incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que 
cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 

Efésios 1:16-19 

 

 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Traduzindo a oração de Paulo (Cl 1:9) 

 
Oro para que possais estudar a Palavra, de tal maneira que 

vossa mente se encha de pleno conhecimento da Vontade 
Revelada de DEUS, como base (alicerce) de toda a sabedoria 
e compreensão espirituais. Que DEUS vos conceda pastores 
que, com fidelidade e precisão, ensinem as Escrituras. Que 
vós possais desenvolver uma fome pela verdade de DEUS 
que vos leve a procurar princípios e percepções espirituais 
pelos quais seja governado o vosso modo de viver.” 





ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

Oração é Essencial para ter “Pleno 
Conhecimento”: 

 

“Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus envia 
saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em 
oração, para que, como pessoas maduras e plenamente 
convictas, continuem firmes em toda a vontade de 
DEUS.” 

Colossenses 4:12 
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Expressão “Vontade de DEUS”; 

 

 

 

Vontade Soberana? 

 

Vontade Moral? 

 

Vontade Individual? 
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Primeiro Evidência – É Vontade Moral pois 
está em conformidade com Cl 1:9. 
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Segunda Evidência – Exortação “Perfeitos e 
Plenamente Convictos”: 
 

A exortação é um eco que permite a finalização dos objetivos 
ministeriais descritos em Colossenses 1:28; 

 

“28Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda 
a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em 
Cristo.” 

 

 

Colossenses 2:2 Pontua - “...forte convicção do entendimento...” 
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Esta forte convicção de entendimento seria a 
percepção do Mistério de DEUS X Tradição e 
Filosofia Humana: 
 

“8Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e 
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos 
princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.” 

Colossenses 2:8 

 

 

 

 

Vontade Moral = Em que se deve crer e a razão da certeza! 

 



PAULO & EPAFRAS 

Refutar o ensino herético 
composto em elementos 
judaicos e gnósticos; 

Promover compreensão 
correta sobre a Doutrina de 
Cristo e a Fé. 

 

Lutava em oração para que 
os crentes em Colossos não 
fossem influenciados por 
falsos credos e práticas; 

Amadurecimento e 
convencimento da 
Verdadeira Doutrina de 
DEUS. 
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Experimentar a Vontade de DEUS: 

 

“1Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de DEUS que 
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e 
agradável a DEUS, que é o vosso culto racional. 2E não 
vos conformeis com este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de DEUS.” 

Romanos 12:1-2 (RC) 
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Ponto de Vista Tradicional: 

 
O crente deve Experimentar ou encontrar a Vontade Individual de DEUS; 

 

Pré-requisito = Entrega Pessoal; 

 

Vontade Soberana não se encaixa; 

 

Vontade Moral ou Individual? 
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Experimentar a Vontade de DEUS: 

 

“... para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de DEUS.” 

Romanos 12: 2 (RC) 

 

Verbo Experimentar = aprovar após provar / discernimento. 
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Efésios 5:10 Exorta a Aprender e Discernir 
(=Experimentar a Vontade de DEUS): 

 

“... 10E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.” 

 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.crestinul.ro/biblia.files/image001.gif&imgrefurl=http://www.crestinul.ro/biblia.htm&h=272&w=420&sz=38&hl=pt-BR&start=1&tbnid=4_d9UDgg3HR58M:&tbnh=81&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dbiblia%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
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Romanos 12 (marca início da segunda seção da 
Epístola): 

 
Primeiros onze capítulos: 

 

Doutrinas; 

 

Capítulos 12-16: 

 

Exortações concernentes ao comportamento apropriado em 
consonância com a doutrina; 
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Exortação – Apresenteis X Viver Obediente: 

 

“1Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de DEUS que 
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e 
agradável a DEUS, que é o vosso culto racional.” 

Romanos 12:1 (RC) 

 

 

Qual é o viver obediente? 



ENSINO BÍBLICO & VONTADE INDIVIDUAL 

 

Exortação ao Viver Obediente (Rm 12:6-14) 

 

 

 

Há no contexto: -Como encontrar o cônjugue, 
tomar decisões específicas, vontade Individual? 
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Rm 12:6-8 

Uso de dons; 

Rm 12:9 

Do Amor; 

Rm 12:10 

Da devoção a outros crentes; 

Rm 12:11 

Diligência no serviço; 

Rm 12:12 

Regozijo; 

Rm 12:13 

Hospitalidade; 

Rm 12:14 

Benção aos perseguidores. 
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Em 2o. Lugar: 

 

“...boa, agradável e perfeita...” 

Romanos 12:2 (RC) 

 

                  Vontade de DEUS = Vontade Moral. 

 

 

“De fato a Lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom.” 

 

Romanos 7:12 (NVI) 

 

Em 2o. Lugar: 

 

“...boa, agradável e perfeita...” 

Romanos 12:2 (RC) 

 

                  Vontade de DEUS = Vontade Moral. 

 

 

“De fato a Lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom.” 

 

Romanos 7:12 (NVI) 

 

Em 2o. Lugar: 

 

“...boa, agradável e perfeita...” 

Romanos 12:2 (RC) 

 

                  Vontade de DEUS = Vontade Moral. 

 

 

“De fato a Lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom.” 

 

Romanos 7:12 (NVI) 
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Em 3o. Lugar: 

 

“...não se amoldem ao padrão deste mundo...” 

Romanos 12:2 (NVI) 

 

                  Padrões Mundanos = Vontade Moral. 

 

 

“...mas transformem-se pela renovação da sua mente,...” 

Romanos 12:2 (NVI) 

Metamorphoo = Palavra de DEUS 





TAREFA 

Efésios 5:15-17 
Se devemos aproveitar nosso tempo ao máximo, que aspecto da 
vontade de DEUS está em jogo? 
 

Há a necessidade para o crente da compreensão do Plano 
Individual? 
 

A Vontade Moral pode lhe conduzir a um viver sábio? 
 

Ler versículos 1-14 do mesmo capítulo; 
 

Auxílio: I Ts 4:1-2; II Co 5:9-10; Rm 14:18; I Jo 3:22; Hb 13:21 




