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COMO DESCOBRIR E FAZER A VONTADE 
DE DEUS 

INTRODUÇÃO (Módulo I) 

Foco:  
-De que maneira posso saber a Vontade de DEUS? 

-Como posso descobrir a Vontade de DEUS? 

-De que modo tomarei boas decisões?   

 DECISÕES E A BÍBLIA: 
 





COMO DESCOBRIR E FAZER A 

VONTADE DE DEUS 

 Frustrações mais comuns na 
busca da Vontade de Deus; 

      
 Talvez DEUS fosse incapaz de me 
revelar sua vontade – o problema seria 
do SENHOR; 

 

Talvez eu estivesse pecando, ou fosse 
insincero – meu fracasso; 

 

Minha compreensão bíblica da 
vontade de DEUS fosse deficiente – 
minha ignorância. 



COMO DESCOBRIR E FAZER 

A VONTADE DE DEUS 
 

Apresentação dos Objetivos do Curso: 

 
Revelar o Ponto de Vista Tradicional do Entendimento sobre a Vontade de 

DEUS (Apresentando-o como a forma correta de Interpretar a Vontade de 
DEUS); 

 
 

Revelar os erros do Ponto de Vista Tradicional (Base de dados para análise 
e comparação de uma teoria biblicamente correta); 

 

 

Revelar as Frustrações Operacionais do Ponto de Vista Tradicional 
(Exemplos comuns de buscas inadequadas que podem frustrar os cristãos); 

 

 

Apresentar a Teologia adequada da Orientação Divina – A vontade de 
DEUS biblicamente correta (Finalizando o Curso); 



1) APRESENTAÇÃO DO  
PONTO DE VISTA  

TRADICONAL 

2) CRÍTICA A FORMA  
TRADICIONAL 

3) PONTO DE VISTA  
CORRETO 

4) APLICAÇÃO. 

  ALVO 



COMO DESCOBRIR E FAZER A 

VONTADE DE DEUS 
 PRIMEIRO DOMINGO (Módulo II) 

Apresentação do Ponto de Vista Tradicional: 

“DEUS quer revelar a vontade dele mais do que nós desejamos conhecê-la. A 

habilidade divina de comunicar a sua Vontade é perfeita. Ele jamais titubeia”. 

 As diferenças das decisões do crente e do incrédulo; 

 Crente: Qual a vontade de DEUS para mim nesta situação? 

Incrédulo: Qual será o melhor caminho para mim? O que me trará maior 

felicidade? Qual escolha repercutirá em benefício próprio no futuro? 

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”. 

– O ponto de vista Tradicional descreve que a Vontade de DEUS deve estar presente em 

escolhas como Casamento, Trabalho, Escolha de Cursos de Formação, Escolha de ser 

Missionário, etc. 



PERGUNTAS A RESPEITO DA VONTADE DE DEUS: 

 

1. Definição: Que significa “Vontade de DEUS”? 

 

2. Prova: Têm DEUS um plano para minha vida? 

 

3. Processo: Como posso saber a Vontade de DEUS? 

 

4. Certeza: Como posso ter certeza sobre a Vontade de DEUS? 

COMO DESCOBRIR E FAZER A 

VONTADE DE DEUS 



Ponto de Vista Tradicional – 1a Pergunta: (Módulo II) 

Definição: O que significa Vontade de DEUS? 

1. Vontade Soberana de DEUS (Romanos 8:28); 

Plano predeterminado de DEUS para tudo quanto acontece no Universo. 

(Jó 38:4) 

2. Vontade Moral de DEUS (ou Geral de DEUS) (II Corintios 6:14); 

Mandamentos Morais revelados na Bíblia – como o homem deve viver e em 

que crer. (Romanos 2: 18) 

“18Você conhece a Vontade de DEUS e aprova o que é Superior, porque é 

instruído pela Lei”. 

(I Ts 5:18) Dar Graças em tudo / Levar vida Santificada (Lv 20:7); 

3. Vontade Individual de DEUS; 

(Efésios 5:17). 

Plano ideal, detalhado, traçado de maneira singular por DEUS para cada 

crente. -Como é revelada? – Espírito Santo! (JOÃO 14:26) 

• Vontade Perfeita / Vontade Específica / Vontade Ideal 

“O centro real da Vontade de DEUS”. 



VONTADE INDIVIDUAL DE DEUS 



Vontade Individual 
 

1. É um plano detalhado para todas as 
decisões do crente; 

2. O crente é capaz de encontrá-la e 
conhecê-la; 

3. Os crentes devem encontrá-la como 
parte da vida cristã; 

4. Os crentes podem perdê-la por falha, 
deixando de descobri-la e obedecer-
lhe; 

5. Inclui apenas o que é bom e ideal; 

6. Precisa ser descoberta antes de se 
tomar uma decisão; 

7. Plano diretamente ideal: Está em 
harmonia com a Bíblia, consistindo 
sempre na decisão ideal, pelo que 
traz Glória a DEUS. 

 

Vontade Soberana 
 

1. É um plano detalhado para todos os 
Eventos do Universo; 

2. Está oculto – o crente não pode 
encontrá-la nem conhecê-la; 

3. Não se espera que os crentes o 
encontrem como parte da vida cristã; 

4. Os crentes não podem perdê-la e seus 
eventos ocorrerão; 

5. Inclui tanto o bem como o mal; 

6. Só pode ser descoberta após a 
ocorrência do evento; 

7. Plano indiretamente ideal: embora 
inclua atos maus e decisões 
imprudentes, ao fim resultará na glória 
de DEUS. 

 



Vontade Individual 
 

1. É um plano detalhado para todas as 
decisões do crente; 

2. Espera-se que os crentes a 
encontrem e obedeçam; 

3. Os crentes podem perder por não 
descobri-la e obedecê-la; 

4. É revelada ao coração do crente e 
não pode ser encontrada na sua 
totalidade na Bíblia; 

5. É revelado no Espírito Santo 
mediante impressões íntimas, 
utilizando muitos significados; 

6. Suas diretivas são específicas para 
um crente específico (“Case-se com 
Joana no próximo mês e em São 
Paulo”). 

Vontade Moral 
 

1. É um conjunto de mandamentos e 
princípios gerais para a vida; 

2. Espera-se que os crentes a encontrem e 
obedeçam; 

3. Os crentes podem perdê-la por não 
conhecê-la e obedecê-la; 

4. Foi revelado aos apóstolos e profetas, e 
pode ser encontrada na Bíblia; 

 

5. Foi revelado de modo sobrenatural pelo 
Espírito Santo; 

 

6. Suas diretivas são gerais, para todos os 
crentes (“Case-se apenas com crente”). 



SOBERANA MORAL INDIVIDUAL 

O plano secreto de DEUS 

que determina tudo o que 

acontece no Universo. 

Mandamentos revelados 

por DEUS, na Bíblia, que 

ensinam em que os 

homens devem  crer e 

como devem viver.  

O plano ideal, singular, 

minucioso traçado por 

DEUS para a vida toda de 

cada pessoa. 

Daniel 4:35 

Provérbios 21:1 

Apocalipse 4:11 

Provérbios 16:33 

Romanos 9:19 

Atos 2:23 

Atos 4:27-28 

Romanos 11:33-36   

Efésios 1:11    

Romanos 2:18 

I Tessalonicenses 5:18 

I Tessalonicenses 4:3 

II Coríntios 6:14 e todos os 

demais mandamentos das 

Escrituras. 

Salmos 32:9 

Provérbios 16:9 

Gênesis 24 
 

Colossenses 1:9 

Colossenses 4:12 

Romanos 12:2 

Efésios 5:17 

Efésios 6:6 

Provérbios 3:5-6  



Ponto de Vista Tradicional – 2a Pergunta: (Módulo II) 

 

Prova: Tem DEUS um plano para minha vida? 

As Provas da Vontade Individual vêm de Quatro Fontes: 

1. A Razão; 

2. A Experiência; 

3. O Exemplo Bíblico; 

4. O Ensino Bíblico. 

 

1a. FONTE: A Vontade Individual é razoável pois nosso DEUS: 

È um DEUS de ordem e planejamento (I Co 14:40) – “Mas tudo deve 

ser feito com decência e ordem”; 

Conhece o futuro e pode prever as conseqüências de qualquer decisão 

que tomemos (Mateus 11:21-22) – “21Ai de você, Corazim! Ai de você, 

Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês 

tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se 

arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. 22Mas eu 

lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom 

do que para vocês”. 



Prova: 1a Fonte da Vontade Individual: 

RAZÃO – Relação Crente X DEUS 

DEUS é nosso Rei, nosso Pastor  e nosso Pai. 

 

– Prova: 2ª Fonte da Vontade Individual: 

EXPERIÊNCIA – Situações particulares com DEUS. 

Experimentar DEUS quando obedecemos seu chamado. A 

experiência de sentir o Espírito Santo nos guiando e agindo. 

 

Prova: 3ª e 4ª Fontes da Vontade Individual: 

 

BÍBLIA 

EXEMPLOS 

BÍBLICOS 

ENSINO 

BÍBLICO 



Prova: 3ª e 4ª Fontes da Vontade Individual: 

 

EXEMPLOS BÍBLICOS (JESUS CRISTO): 

1. Jesus Cristo – Conhecia a Vontade Divina com Perfeição e 

Cumpriu-a Plenamente (Hebreus 10: 7-9; João 4:34; 6:38; 

Lucas 22:42); 

2. Jesus Cristo – Não veio à terra por sua própria iniciativa, 

porém, foi enviado pelo PAI (João 8:42); 

3. Jesus Cristo – Seu ensino provinha de DEUS (João 7:17; 

8:26); 

4. Jesus Cristo – Executou as obras atribuídas pelo PAI (João 

5:36); 

 

“Se Cristo enfatizou tanto a Vontade Específica de DEUS para Si, com 

certeza não podemos fazer menos”. 

 



Prova: 3ª e 4ª Fontes da Vontade Individual: 

 

EXEMPLOS BÍBLICOS (APÓSTOLO PAULO): 

1. Cria que DEUS tinha um Plano Específico para sua vida, o qual 

acatou (I Coríntios 1:1); 

2. Sua vocação apostólica veio de DEUS Pai e Filho (Gálatas 1:1); 

3. Era obrigado a pregar (Romanos 1:14); 

4. Foi guiado de maneira específica (Atos 13:1-2); 

5. Recebeu ordens para ir a campos específicos (Atos 16:9-10); 

6. Foi impedido de ir a outros campos (Atos 16:6-7); 

7. Filipe enviado a uma estrada específica, falar com alguém 

específico que tinha uma necessidade específica (Atos 8:26-29); 

8. Outros exemplos: Atos 9:9-11; 10:19-20; 15:28-29; 22:10; 

 

 

 



ENSINO BÍBLICO 

 

Devemos Conhecer a Vontade de DEUS 

para obedecer a sua Vontade Individual: 

 

Colossenses 1:9 (NVI) –  

“Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, 

não deixamos de orar por vocês e de pedir 

que sejam cheios do pleno conhecimento da 

Vontade de DEUS, com toda a sabedoria e 

entendimento espiritual”. 

 



ENSINO BÍBLICO: 

 

Devemos Resistir ao Mundo e Renovar nossas 

mentes para Experimentar a Vontade de DEUS: 

 

Romanos 12:1-2 (NVI) 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de 

DEUS que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 

agradável a DEUS; este 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”. 

 



ENSINO BÍBLICO: 

 

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”. 

 

Isaias 30:21 (NVI) 

“21Quer você se volte para a direita quer para a esquerda, 

uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o”. 

 

Salmos 32:8 (NVI) 

“8Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve 

seguir; Eu o aconselharei e cuidarei de você”. 



ENSINO BÍBLICO: 

Paulo descreve que a Vontade Individual de 

DEUS é delineada: 

 

Efésios 2:10 (NVI) 

 

“10Porque somos criação de DEUS realizada em 

Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais 

DEUS preparou antes para nós as praticarmos”. 

 

“Gênesis 24” – DEUS dispõe de um plano Individual 

e revelará ao crente obediente. 

 





Daniel 4:35(NVI) 

“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?” 

Provérbios 21:1(NVI) 

“O coração do rei é como um rio controlado pelo SENHOR; ELE o dirige 
para onde quer.” 

Apocalipse 4:11(NVI) 

“Tú, 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.” 

Provérbios 16:33(NVI) 

“A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do SENHOR.” 

Romanos 9:19(NVI) 

“Mas algum de vocês me dirá: Então, porque DEUS ainda nos culpa? Pois, 
quem resiste à sua vontade?” 

 



Atos 2:23 (NVI) 

“Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de 

DEUS; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz.” 

 

Atos 4:27-28 (NVI) 

“28De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de 

Israel nesta cidade, para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. 
28Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão 

acontecesse.” 

 

Romanos 11:33-36 (NVI)  
“33Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de DEUS! Quão 

insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! 34Quem conheceu a 

mente do SENHOR? Ou quem foi o seu conselheiro? 35Quem primeiro lhe deu, para 

que ele o recompense? 36Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a 

glória para sempre! Amém.”  

 

Efésios 1:11 (NVI) 

“Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele 

que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.” 



Romanos 2:18 (NVI) 

“Você conhece a vontade de DEUS e aprova o que é superior, 

porque é instruído pela lei.” 

 

I Tessalonicenses 5:18 (NVI) 

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

DEUS para vocês em Cristo Jesus.” 

 

 I Tessalonicenses 4:3 (NVI) 

“A vontade de DEUS é que vocês sejam santificados: abstenham-

se da imoralidade sexual.” 

 

II Coríntios 6:14 (NVI) 

“Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm 

em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a 

luz com as trevas?” 



Colossenses 1:9 (NVI) 

“Por essa razão, desde o dia em que  o ouvimos, não 

deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam 

cheios do pleno conhecimento da vontade de DEUS, 

com toda a sabedoria e entendimento espiritual.” 

 

 

 

Colossenses 4:12 (NVI) 

“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.” 

 



 

 

Romanos 12:2 (NVI) 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação de sua mente, para 

que sejam capazes de experimentar, a boa, perfeita e 

agradável vontade de DEUS.” 

 

 

 

 

Efésios 5:17 (NVI) 

“Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 

compreender qual é a vontade do Senhor.” 



Efésios 6:6 (NVI) 

“Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas 

como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de DEUS.” 

 

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”. 

 

Salmo 32:9 (NVI) 

“Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento mas 

precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem.” 

 

Provérbios 16:9 (NVI) 

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o SENHOR 

determina os seus passos.” 

Gênesis 24. (Tarefa!!!) 
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