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“COMO DESCOBRIR 
E FAZER A 

VONTADE DE DEUS” 
- Parte VI - 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Livre Arbítrio traz Sentimento de Libertação ou 
Alívio; 

Livre Arbítrio implica em Responsabilidade; 

 

PORTANTO: 

Se o crente tem liberdade de escolha... 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Paulo confirma este conceito: 

 

“5... Cada um tenha opinião bem definida em sua 
própria mente...10Pois todos compareceremos 
perante o tribunal de Deus...12Assim, pois, cada um 
de nós dará contas de si mesmo a Deus. 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Em que bases o crente deve tomar suas decisões em 
áreas não morais? 

 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

 

Paulo expulso de Tessalônica pelos judeus (Atos 17:1-8); 

 

Paulo prosseguiu indo a Beréia (Atos 17:10-15); 

 

Paulo dirigi-se a Atenas e os judeus retornam às suas casas; 

 

Preocupados com os novos convertidos de Tessalônica sem o 
benefício de uma liderança experiente elaboraram um plano (I Ts 
3:1-5); 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

De que forma tomaram sua decisão? 

 

 

 

 

 

 

 

“Pareceu-nos bem...” 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Paulo aguardava julgamento perante César; 

 

Usufruía da companhia de algumas pessoas (Fp 4:10-12); 

 

Paulo envia de volta Epafrodito (Fp 2:25-26); 

 

“25Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e 
cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para 
prover às minhas necessidades.26visto que ele tinha saudade de 
todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu.” 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Dissipar a ansiedade dos Filipenses; 

 

Diminuir sua própria angústia perante aqueles irmãos: 

“Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o 
novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza.” (Fp 2:28) 

 

Confirmar a todos o bem-estar de Epafrodito: 

“visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado 
porque ouvistes que adoeceu.” (Fp 2:26) 

 

Além disso, Epafrodito também seria mensageiro! 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

O Princípio da Conveniência Espiritual: 

Áreas não morais X decisões dos crentes? 
 

Paulo não descobria a Vontade Individual de DEUS: 

“Pareceu-nos bem...”; 

“Julguei necessário...”; 

“É necessário...”; 

“Prefiro...”; 

“Decidi...”; 

“Estou resolvido...” (Tito 3:12 RA) 

Qual a base? 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Princípio Estabelecido: 

 

“Nas decisões não morais, o crente deve tomar decisões 
sábias com base na conveniência espiritual.” 

 

Espiritual = os fins em vista, tanto quanto os meios para 
atingir estes fins, são governados pela Vontade Moral de 
DEUS. 

 

Porém, nas decisões não Morais = Glorificar a DEUS! 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

O que é Conveniência? 

 

Decisão bem apropriada ou vantajosa para o objetivo em vista. 

 

O que é Sabedoria? (Dr. J. I. Parker) 

 

É a capacidade e inclinação para ver e escolher não só o melhor 
e mais elevado ideal, mas também os meios mais seguros de 
atingi-los.” 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Portanto: 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Há alguma exortação bíblica que fundamente este 
Princípio? 

 
“1Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo 

perante os injustos e não perante os santos? 2Não sabeis vós que os santos hão 
de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura 
indignos de julgar as coisas mínimas? 3Não sabeis que havemos de julgar os 
próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida! 4Entretanto, vós, quando 
tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm 
nenhuma aceitação na igreja. 5Para vergonha vo-lo digo. Não há, porventura, 
nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? 
6Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos! 

I Co 6:1-6 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

I Coríntios 7 (DECISÃO MORAL X NÃO MORAL) 

 

A Vontade Moral é Determinativa: 

 

Versículos 3-5; 

 

Versículos 10-11; 

 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

I Coríntios 7 (Conceito do “bom” e “melhor”) 

 

Outras decisões – livre arbítrio (Parecer ao 
invés de ordem): 

Deve o crente casar-se? (7:1; 26) “bom”; 

 

BOM NO SENTIDO DE “VANTAJOSO.” 

 

Qual a vantagem do celibato? 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Vantagens do Celibato: 

 

Contexto histórico – maior pressão nas famílias – a pressão 
seria amenizada caso o crente permanecesse solteiro;(I Co 7: 
26; 28); 

 

Solteiros – Livres para servir ao Senhor sem preocupações dos 
encargos familiares (I Co 7: 7; 32-35). 

 

Porém – é melhor casar-se do que se consumir as paixões      (I 
Co 7:9). 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

No caso de se casar – Objetivo: 

 

“Digo isto em favor dos vossos próprios interesses; não que eu 
pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e 
vos facilite o consagrar-vos, desimpedidamente, ao Senhor.” (I 
Co 7:35) 

 

– A despeito de qualquer pressão da sociedade, o viver santo 
seria enaltecido: 

“ mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria 
esposa, e cada uma, o seu próprio marido.”(I Co 7:2) 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.casamentosfortes.com.br/imagensite/positivo.gif&imgrefurl=http://emagrecendomaisumavez.zip.net/&h=174&w=143&sz=3&hl=pt-BR&start=1&tbnid=dHhZQYwZ6m5ITM:&tbnh=100&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dpositivo%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D


SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Processo de Tomada de Decisões Sábio de Acordo com a 
Conveniência Espiritual: 

 

“15Portanto, vede prudentemente como andais, não como 
néscios, e sim como sábios,16remindo o tempo, porque 
os dias são maus.” (Efésios 5:15-16) 

 

“Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; 
aproveitai as oportunidades.”(Colossenses 4:5) 

 

 

 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Considerações: 

 

Efésios 5 – “Andar” – literal; 

 

Colossenses 4 – “Portar-se” – sentido adequado; 

 

Portanto = viver de determinado modo. 

 

Qual modo?  



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Considerações: 

 

Qual modo?  

Efésios – “sábio” / Colossenses – “sabedoria”; 

Sabedoria = Compreensão da verdade revelada na Palavra. 

 

• Sábio como? 

– Efésios – “remindo o tempo” / Colossenses – “oportunidades”; 

Fazer o melhor das oportunidades. 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Como encontrar sabedoria? 

Pedindo a DEUS (Tiago 1:5-6; Colossenses 1:9-10) 

 

Qual contexto dessa Sabedoria? 

Habilidade de ver a situação sob a perspectiva divina; 

Reconhecer seus valores potenciais; 

Aliviar ou evitar dores necessárias (I Co 7:28); 

Lembrança ou descoberta de passagens bíblicas relevantes; 

Capacidade de aplicar princípios bíblicos; 

Perspectiva necessária para esperar no Senhor. 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Qual condição? 

 

FÉ PERFEITA: 

 

Pela fé nos submetemos  ao PAI, pela fé percebemos que a 
sabedoria, à semelhança de quaisquer outros benefícios 
da experiência temporal é concedida de modo 
progressivo acompanhando o crescimento espiritual. A 
fé assegura obtenção de sabedoria para a presente e 
próxima provação, a fé nos dá a convicção de que DEUS 
nos suprirá na medida perfeita. 



SOMOS COMPETENTES PARA 
ESCOLHER. 

Há algo que possa fazer? 

 

PESQUISAR E ANALISAR OS FATOS: 

Neemias inspecionou as muralhas para reconstrução (Neemias 
2:11-16); 

 

Josué espionou para tomar decisões sábias (Josué 2); 

 

ACONSELHAMENTO MADURO: 

Provérbios 11:14; 13:20; 15:22. 




