
As Escrituras são a principal fonte de orientação 
acerca do que Deus quer, mas também nos 
orientam que as decisões pessoais foram delegadas 
a nós mesmos e que as Escrituras contém os 
princípios, os balizadores e as prioridades que 
devem reger nossas vidas.

Estas perguntas normalmente surgem na 
necessidade imediata de tomar uma decisão. 
Péssimas condições. Que tal aprofundar-se no 
assunto, para preventivamente saber o que fazer, 
conhecer o que é a vontade de Deus ou a nossa? 
Aprofunde-se no assunto e seja abençoado. Leia o 
livro: ‘Como descobrir e fazer a vontade de Deus’ de 
Garry Friesen e Robin Maxson. O mesmo conteúdo 
foi oferecido em nossa EBA e está disponível em: 
http://www.igrejafonte.org.br/ensino-biblico/aula
s?conteudo=363

Leia e cresça. Resolva este assunto de vez.

Há ocasiões em que se pode perguntar: O que 
Deus quer de mim? Por que Ele permite que eu passe 
por esta di�culdade? O que Ele quer de mim nestas 
circunstâncias? Que caminho devo tomar diante 
destas opções?

Estas perguntas podem surgir em circunstâncias 
comuns acompanhadas por um desejo genuíno de 
viver dentro da vontade de Deus, ou podem surgir em 
tempos de crise em que a própria vida foi posta em 
cheque. Neste caso, que não necessariamente tem o 
mesmo espírito genuíno de fazer a vontade de Deus, 
busca o alívio mais imediato para consequências de 
posturas pecaminosas, ou mesmo para resultados 
aparentemente não provocados por pecados ou 
quebras de princípios.

O fato é que assim como alguém que passa por 
sofrimento e aperto, com ou sem culpa direta, pode 
ter as mesmas dúvidas de quem tem o desejo 
autêntico de conhecer a vontade de Deus. 

O que Deus quer de mim? O suposto e super�cial 
conhecimento de Deus é que nos leva a esta dúvida. 
Com algum conhecimento de Deus e Sua Palavra 
concluímos que Deus é responsável por me garantir o 
padrão de vida que resulta da ganância. O ralo 
conhecimento das Escrituras leva a concluir que 
vontades e decisões que são nossas, seriam de Deus. 
Não conhecer a mentalidade de Deus sobre a forma 
de tomar decisões sábias, leva à preguiçosa e 
aparentemente piedade de buscar a vontade de Deus.
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Por que Deus não é mais claro?


