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“COMO DESCOBRIR 
E FAZER A 

VONTADE DE DEUS” 
- Parte VII- 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS 
E 

O PROCESSO DE TOMADA 
DE DECISÕES. 

 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Como a Vontade Soberana de DEUS afeta o 
método de tomada de decisões do crente? 

 
A Bíblia relaciona a Soberania de DEUS com: 

 

 
PLANEJAMENTO; 

 

 

CIRCUNSTÂNCIAS; 

 

 

PORTAS ABERTAS; 

 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE TOMADA 
DE DECISÕES. 

 

SOBERANIA & PLANEJAMENTO 
Se DEUS controla tudo quanto acontece, de que adianta 
planejarmos? 

Qual a exortação de Tiago: 

 

“13Ouçam agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou 
aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e 
ganharemos dinheiro.”14Vocês nem sabem o que lhes acontecerá 
amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por 
um pouco de tempo e depois se dissipa. 15Ao invés disso, deveriam 
dizer: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo”. 
16Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda 
vangloria como essa é maligna.” 

(Tiago 4:13-16 –NVI): 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 Tiago não repreende o Planejamento, mas repreende: 
 

Planejamento Arrogante; 

 

Planejamento auto-confiante; 

 

Planejamento desconsiderando a Soberania de DEUS; 

 

 
...Toda vangloria como essa é maligna.”(Tiago 4:16 NVI) 

 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Qual tratamento dado por Tiago: 

 
“15Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, 

viveremos e faremos isto ou aquilo”. 

(Tiago 4:13-16 –NVI) 

 

 

 

“Se” – Lema da humildade! 

 

 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Temos que considerar DEUS. Seria correto dizer? 

 

Oramos com a máxima diligência acerca desse plano e 
sabemos que DEUS irá executá-lo. 

 

            É uma poderosa Expressão de Fé? 

 

Tiago repreenderia, onde está o “se”? 

Na realidade devemos ir além: “Se DEUS Quiser! 
“...Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por 

um pouco de tempo e depois se dissipa.” (Tiago 1:14) 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

A soberana determinação de DEUS sobre todas as 
coisas jamais diminui a necessidade de 

planejamento sábio. 
 
 

15Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, 
viveremos e faremos isto ou aquilo”. 

(Tiago 4:15) 
 

Os crentes devem expressar suas intenções 

no futuro! 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Tiago teve notável Exemplo de Paulo: 

 

Paulo traçava planos de curto prazo: 
 

“Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar 
na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a 
Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste.” 

Atos 20:16 NVI 

 

“Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir; então saberei não 
apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder 
eles têm. 

I Coríntios 4:19 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Paulo traçava planos de longo prazo: 

 
“Mas, ao partir, prometeu: “Voltarei se for da vontade de DEUS”, 

Então, embarcando, partiu de Éfeso.” 

Atos 18:21 NVI 

 

“5Depois de passar pela Macedônia irei visitá-los,já que passarei 
por lá. 6Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, 
ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem 
na viagem, aonde quer que eu vá. 7Desta vez não quero apenas 
vê-los e fazer uma visita de passagem; espero ficar algum 
tempo com vocês, se o Senhor permitir.” 

I Coríntios 16:5-7 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Papel Determinativo da Vontade Soberana: 

 

 

“De forma que, pela vontade de DEUS, eu os visite com 
alegria e juntamente com vocês desfrute de um 
período de refrigério.” 

Romanos 15:32  (Romanos 1:10) 

Reconhecer  que Deus coloca limites: 

 

 

I Co 16 : 7 – “...se o Senhor permitir.” 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 Qual índice de sucesso do Planejamento de Paulo? 
 

A maioria dos planos de Paulo foram realizados; 
 

Da mesma forma, nossos planos bem fundamentados se 
concretizam. 

 

Portanto: 
 

Há a necessidade de um planejamento sábio e bem 
ordenado; (Pv 24:6) 

A eficácia considera a soberania de DEUS sobre sua vontade 
e os planos dos homens. 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
E se o plano fracassar? 

 
 

 
O idealizador deverá reavaliar as estratégias empregadas 
fazendo vistas à sua correção; 

 
 

“Os propósitos do coração do homem são águas 
profundas, mas quem tem discernimento os traz à 
tona.” 

Provérbios 20:5 NVI 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Importante!! 
 

A falta de êxito deve levar o crente a dar graças a 
DEUS. 
 

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o 
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o seu propósito.” 

 

Romanos 8:28 RA 

I Tessalonicenses 5:18 
 



SOBERANIA 
 
 
 
 
 
 

CIRCUNSTÂNCIAS 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
SOBERANIA & CIRCUNSTÂNCIAS: 
 

Ponto de vista Tradicional: 
 

O Crente deve ler e entender a providência – Sinais de 
trânsito; 
 

Muitos crentes acreditam neste ponto de vista e dizem ter 
identificado uma série de circunstâncias específicas que 
apontaram claramente a Vontade de DEUS. 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 SOBERANIA & CIRCUNSTÂNCIAS: 
 

Primeiro Ponto de Partida: 
 

As circunstâncias não foram designadas a fim de prover 
pistas a respeito dos planos futuros de DEUS, muito 
menos da sua vontade Moral. 

 

A vontade soberana está oculta; 

A vontade Moral já foi revelada; 

A vontade Individual de DEUS para nossas vidas sabemos 
que não existe. 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

  

 

 

Segundo Ponto: 
 

Nenhum acontecimento pode comunicar uma mensagem 
exceto se houver revelação divina. 

 

Joel – declarou que uma invasão de gafanhotos não era 
tragédia trazida ao acaso (Joel 2: 1-10), porém, era um ato 
disciplinador de DEUS, objetivando o arrependimento de 
Israel (Joel 2: 11-17); (AMÓS 4: 6-8) 

 



A VONTADE SOBERANA DE DEUS E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÕES. 

 
Se não for Revelação: 

 

Gafanhotos são gafanhotos; 

 

Tsunamis são Tsunamis! 

 

Fome é fome; 

 

Ágabo predisse a vinda de uma fome, porém, não 
explicou seu significado, apenas advertia os crentes a 
estarem preparados (Atos 11:27-30). 

 



RESUMINDO 

 
A soberania de DEUS não exclui planejamento, porém, 
exige humilde submissão à sua vontade; 

 

As circunstâncias definem o contexto da decisão e 
devem ser avaliadas com sabedoria, não devem ser 
interpretadas como “sinais rodoviários” conducentes 
à vontade individual de DEUS; 

 

Portas abertas são oportunidades concedidas por 
DEUS para seu serviço, e não orientação específica 
exigindo que o crente entre de vez; 

 

 



RESUMINDO AS 3 ÚLTIMAS AULAS 

 
1. Nas áreas sob estrito comando da Bíblia, as ordens e os 

princípios de DEUS (sua vontade moral) devem ser obedecidos; 

2. Nas áreas em que a Bíblia não exerce comando nem oferece 
princípios (decisões não morais), o crente é livre e responsável 
por escolher seu próprio curso de ação. Quaisquer opções 
feitas debaixo da Vontade Moral são aceitas por DEUS; 

3. Nas decisões não morais, o objetivo do crente é agir com 
sabedoria, baseando-se na conveniência espiritual; 

4. Em todas as decisões o crente deve submeter-se 
humildemente, de antemão, à concretização da vontade 
soberana de DEUS, que preside cad ato nosso. 

 

 

 



COMO DESCOBRIR E FAZER A 
VONTADE DE DEUS. 

MODELO BÍBLICO. 

 
 



COMO DEUS NOS GUIA? 
Orientação 

Moral 

Orientação 

em 

Sabedoria 

Orientação 

Soberana 

Orientação 

Especial 

Esfera No 
comportament
o moral 

Nas decisões 
não morais 

Em todas as 
coisas. 

 

Em casos 
singulares. 

Natureza Deus guia os 
crentes 
diretamente 

Deus guia os 
crentes 
imediatamente. 

Deus guia os 
crentes 
secretamente. 

Deus guiou os 
crentes 
sobrenatural- 

mente. 

 

Meios Por 
mandamentos 
e princípios 
revelados. 

Por sabedoria 
adquirida. 

Por controle 
soberano de 
todos os 
eventos. 

Por voz divina. 
Anjo, sonho ou 
milagres. 



APLICAÇÃO DE PAULO 
8Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a 

todos vós, porque, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé. 9Porque 
Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha 
testemunha de como incessantemente faço menção de vós 10em todas as 
minhas orações, suplicando que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se 
me ofereça boa ocasião de visitar-vos. 11Porque muito desejo ver-vos, a 
fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais 
confirmados, 12isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos 
confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. 13Porque não 
quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco 
(no que tenho sido, até agora, impedido), para conseguir igualmente entre 
vós algum fruto, como também entre os outros gentios. 

Rm 1:8-13 

 

 



(A) PLANEJAMENTO (LIVRE ARBÍTRIO) 

• Rm 1:13 – é apropriado fazer planos; 

Orientação Especial – Atos 
16:6-10 – “Campo 
Geográfico Ministerial”. 

DEUS não ordenara, nem proibira ir à Roma! 



(B) PAULO SE SUBMETE À VONTADE 
SOBERANA 

8Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, 
no tocante a todos vós, porque, em todo o mundo, é 
proclamada a vossa fé.  

9Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de 
seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço 
menção de vós  

10em todas as minhas orações, suplicando que, nalgum tempo, 
pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-
vos. 



(C) PAULO TRAÇARA PLANOS E PEDE 
APROVAÇÃO 

• “SE POSSÍVEL LOGO” 

 
13Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me 

propus ir ter convosco (no que tenho sido, até agora, impedido), 
para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também 
entre os outros gentios. 

 
10em todas as minhas orações, suplicando que, nalgum tempo, pela 

vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. 

 



(D) OBJETIVOS ESPIRITUAIS 

11Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom 
espiritual, para que sejais confirmados,  

 

• Prover um Ministério Espiritual; 

• Estabelecer e Encorajar a Igreja em Roma; 

 
12isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por 

intermédio da fé mútua, vossa e minha. 

• Ser Encorajado; 

 



(E) MOTIVOS - Rm 15:20-29 
20esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, 

para não edificar sobre fundamento alheio; 21antes, como está escrito: Hão de vê-lo 
aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu 
respeito. 22Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-
vos. 23 Mas, agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito 
visitar-vos, 24penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de 
passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver 
primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia.  

25Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. 26Porque aprouve à 
Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que 
vivem em Jerusalém. 27Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores; porque, se 
os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também 
servi-los com bens materiais. 28Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado 
este fruto, passando por vós, irei à Espanha. 29E bem sei que, ao visitar-vos, irei na 
plenitude da bênção de Cristo. 

 

 

 

 



(E) PRIORIDADES 

Rm 15 
21antes, como está escrito: Hão de vê-lo aqueles que não tiveram 

notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu 
respeito. 

 

“PLENO CONHECIMENTO” 

 

ISAIAS 52:13-15 

 

“VONTADE MORAL” – “DECISÕES COM SABEDORIA”. 



(E) PRIORIDADES 

• Atendia o chamado de JESUS: 
 
Romanos 11:13 
 

Atos 9:15 
 

 
 
 
 
II Corintios 10:16 



(F) ESTRATÉGIA  

• Romanos 15 

 
20esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora 

anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio; 

 

 21antes, como está escrito: Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia 
dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. 



(G) IMPECILHOS 

• Rm 15 
22Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de 

visitar-vos. 

 

 
23 Mas, agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há 

muito visitar-vos, 24penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, 
pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós 
encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa 
companhia.  

 

 

EFÉSIOS 5:14-17 

 

 

 



(H) NOVA PRIORIDADE 

• Rm 15 

 
25Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a 

serviço dos santos. 

 

 

 

JERUSALÉM? 





(H) NOVA PRIORIDADE 

• ENCAMINHAR A CONTRIBUIÇÃO Enviada Pelas 
Igrejas da Grécia, Macedônia e Ásia Menor. 

 

• ERA PROVA DE AMOR: 
Romanos 15:27 

• IMPORTÂNCIA 

Efésios 2: 11-22 / Efésios 3:1-10 

 



(I) FINALMENTE ROMA 

• PRAZER X CONVENIÊNCIA 

Romanos 1 
11Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom 

espiritual, para que sejais confirmados, 12isto é, para que, em vossa 
companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé 
mútua, vossa e minha. 

Romanos 15 
24penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero 

que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós 
encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a 
vossa companhia. 

 



(J) ESPANHA – REVELAÇÃO ESPECIAL? 

• NÃO! 

 

• O QUE FOI ESPECIFICADO? 

Atos 9:15;  26:17;  22:21. 

 

• A ESCOLHA FOI DE PAULO: 

ROMANOS 1:5 / II TIMÓTEO 4:17 

 



(L) VONTADE SOBERANA 

• PARADA NUMA PRISÃO DE CÉSAR POR DOIS 
ANOS; 

 

• NAUFRÁGIO EM MALTA. 

 

• BENEFÍCIOS – Transporte Com Escolta 
Concedida Por César Da Palestina A Roma / 
REDIGIU VASTA PORÇÃO DO NOVO 
TESTAMENTO. 




