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Introdução
Muitas vezes pode acontecer de você não conhecer de imediato
a vontade de Deus para a sua vida, principalmente nas coisas onde a
Bíblia não oferece detalhes específicos sobre o que Deus deseja que
você faça. Por exemplo: em certa etapa da vida, você pode se perguntar:
“De que igreja devo fazer parte?”, “Com quem devo me casar?” “Onde
devo morar?” “Onde devo trabalhar e o que devo fazer?” Como você
pode discernir a vontade de Deus nestes assuntos?
Nós temos o exemplo de Noé. Ele tinha um relacionamento muito
achegado e pessoal com Deus. Isso deu a Noé a capacidade de discernir
a vontade de Deus para sua vida. Além disso, ele encontrou no Senhor
a força de que precisava para se opor à opinião generalizada de seu
tempo, a fim de obedecer à vontade que Deus lhe tinha revelado.
Enquanto as multidões andavam obstinadamente em seus próprios
caminhos carnais, os quais conduziam à perdição, Noé tomou o sentido
oposto no seu andar contínuo com Deus. Cristo nos diz que os últimos
dias, isto é, os dias de hoje, serão como nos dias de Noé... tempos
perigosos de grande apostasia. Se Noé pôde conhecer a vontade de
Deus para a vida dele enquanto vivia na terra, sem dúvida você também
pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida na atualidade.
Isso, logicamente, se como Noé você também decidir andar junto de
Deus continuamente.
O seguinte estudo lhe proporcionará algumas orientações que
irão ajudá-lo a andar com Deus. E, se decidir andar com Deus, ele lhe
mostrará a vontade dele para a sua vida e facilmente você será capaz
de discerni-la.





Lição 1

Porque Deus deseja
guiar a você
A. Porque ele é seu Criador e Salvador
Leia o Salmo 139:14–18. Aqui você verá que Deus sabia da sua
existência até mesmo antes que você nascesse. Ele conhecia todos os
seus defeitos e, apesar de todos eles, ele o amou. Também ele sabia as
contribuições que você poderia dar no serviço dele. Mesmo que a sua
contribuição pareça pequena, Deus o guiará se você tiver um relacionamento com ele e fizer um esforço constante para sua honra e glória.
Nos tempos de Jeremias, os israelitas não percebiam o amor de
Deus por eles. Deus lhes enviou a Jeremias com uma mensagem. Com
que Deus compara Israel em Jeremias 18:6?
Sem dúvida alguma, o Criador de todas as coisas sabe o propósito
e a utilidade de sua criação. Do mesmo modo que o oleiro sabe o
propósito e a utilidade da vasilha que ele forma a partir do barro, Deus
também sabe com que objetivo ele o criou. Deus conhece todas as
suas limitações, aptidões e capacidades melhor do que você mesmo
as conhece. Ele sabe quais são as experiências que mais o ajudarão a
desenvolver o seu caráter. E assim como você considera suas aquelas
coisas que você faz ou comprou e reivindica que lhe pertencem, também Deus tem direito a reivindicar a sua pessoa, porque ele o criou.
Segundo Isaías 53:6 nós não atendemos à reivindicação que Deus
fez sobre nossas vidas. Apartamo-nos dele e andamos em nossos
próprios caminhos. Mas, Deus não nos abandonou. Ele nos proveu a
todos nós, inclusive a você, a redenção por meio de Jesus. Deus nos
trouxe de volta para si. De maneira que, se você é cristão, então você
pertence a Deus duplamente: (1) por nascimento natural e (2) pelo
novo nascimento na salvação.


Lição 1
Deus deseja mostrar-lhe o que é melhor para você e não há dúvidas
de que fará isso, se você honrá-lo como seu Criador e Senhor.

B. Para o seu próprio bem e para o prazer dele
Como é maravilhoso saber que Deus deseja o melhor para você!
Até as experiências mais difíceis e dolorosas da vida irão contribuir
para o seu bem quando você está nas mãos de seu Pai celestial. Por
exemplo, a lesão produzida num acidente automobilístico pode parecer
um duro golpe se ela o deixar prejudicado e incapaz de trabalhar. No
entanto, Deus pode usar esta mesma experiência para lhe dar maior
confiança nele ou simplesmente para mostrar-lhe quantas pessoas se
preocupam com você. Quem são os que têm o direito de reivindicar as
bênçãos de Deus em cada experiência da vida, segundo Romanos 8:28?
Qual é a meta de Deus para você? (Romanos 8:29).
Deus se alegra quando você anda nos caminhos dele. Então, ele
recebe honra e glória como resultado da vida santa que você vive.
Através da influência da sua vida, Deus pode conseguir que outros
também façam sua vontade e glorifiquem seu nome.

C. Para cumprir as promessas dele em sua vida
Deus encheu a vida do cristão de uma provisão infinita de promessas. Estude as promessas que aparecem em Mateus 6:33; 28:18–20;
Filipenses 4:19 e Hebreus 13:5. A quem são dadas estas promessas?
O que você tem que fazer para receber as promessas que aparecem em
Mateus 6:33?
Que outros versículos lhe oferecem promessas tão preciosas como
as anteriormente mencionadas?

Você só poderá receber estas promessas se andar fielmente


Porque Deus deseja guiar a você
com Deus. Ele quer levá-lo ao cumprimento de uma promessa após
outra da mesma maneira que guiou os israelitas em suas viagens
através do deserto. Mas, você não poderá obter as promessas de
Deus se desobedecer a ele, tal como aconteceu com os israelitas
quando o desobedeceram.

Perguntas que irão ajudá-lo a discernir
a vontade de Deus
1.	 Por que Deus tem o direito de reivindicar a vida dos seres
humanos?
2.	 Por que Deus pode reivindicar a vida do cristão duplamente?

	3.	 Como as más experiências podem influir positivamente na
vida do cristão?

4.	 Por que Deus se satisfaz quando você anda nos caminhos dele?

5.	 O que você tem que fazer para receber as promessas de Deus?
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Lição 2

Porque você precisa
saber a vontade de Deus
A. Porque “não é do homem o seu caminho; nem do
homem que caminha o dirigir os seus passos”
Não há nada mais próximo da verdade do que esta afirmação
contida em Jeremias 10:23. A queda do homem no pecado converteuo num ser incapaz de encontrar seu próprio caminho. Um exemplo
claro disto vemos hoje na perda dos valores morais de muitas pessoas.
Muitos propõem: “Não importa o que eu fizer. Se o que faço me
satisfaz, então é bom para mim.” Mas, a verdade é que afirmações
como a anterior trazem consigo diversas calamidades sociais, entre
as quais se destacam: lares divididos, filhos órfãos, abortos, suicídios,
violência, assassinatos e doenças como a AIDS. Isto nos faz lembrar
do que diz Provérbios 14:12: “Há um caminho que ao homem parece
direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”.
Leia também Jeremias 17:9–10. Como Jeremias descreve o coração
humano?
“Quem o conhecerá?”
Devido à natureza enganosa de seu coração você precisa permitir que
Deus o guie para você poder viver corretamente segundo a vontade
dele. Em contrapartida, se você seguir sua própria vontade e seus
pensamentos, sem levar em conta a vontade de Deus, com certeza
você fracassará.
Leia Zacarias 10:2. Este versículo compara os israelitas com
ovelhas. Por que os israelitas tinham problemas naquele tempo?
Depois leia o Salmo 23:1 e João 10:11. Quem é o bom pastor?
11
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Assim como as ovelhas têm a necessidade de seguir o seu pastor,
do mesmo modo você também precisa seguir a Deus. Os pensamentos
e caminhos de Deus são mais altos do que os seus; tão altos como os
céus em comparação com a terra (leia Isaías 55:8–9).
Vocé só é capaz de ver o presente; Deus pode ver o futuro e por
isso deseja guiá-lo. Se seguir a Deus, você será a sua alegria e ele
guiará você para a vida eterna.

Perguntas que irão ajudá-lo a discernir
a vontade de Deus
1. Por que o homem não pode dirigir os seus próprios passos?

2. O que você tem que fazer se deseja as bênçãos de Deus em
sua vida e na eternidade?
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Lição 3

Como Deus revela
a sua vontade
Nos tempos do Antigo Testamento, Deus revelava sua vontade a
seu povo principalmente por meio da lei (veja Êxodo 20). Mas, antes
de a lei ter sido dada, e também em certos assuntos que não tinham
sido claramente explicados na mesma, ele revelava sua vontade por
meio de milagres.
Procure as seguintes escrituras bíblicas e escreva a maneira em
que Deus revelou sua vontade nestas passagens.
Gênesis 19:1–16
Gênesis 24
Êxodo 3:1–10
Êxodo 19:10–25; 20:1–21
Juízes 6:36–40
1 Samuel 23:1–12
1 Crônicas 21:18–27
Nos tempos do Novo Testamento Deus revelou sua vontade de uma
maneira diferente da que fazia nos dias do Antigo Testamento (leia
Hebreus 1:1–2). Porém, hoje Deus deseja que entendamos sua vontade
tanto como nos tempos do Antigo Testamento (leia Efésios 5:17).
O que o apóstolo Paulo desejava para os cristãos em Colossos
segundo o que diz Colossenses 1:9?
A seguir lhe expomos cinco maneiras em que Deus revela sua
vontade em nossos dias.

A. Por meio das escrituras do Novo Testamento
Segunda de Timóteo 3:16 afirma que: “________ a Escritura é
______________________ inspirada”. O que diz o versículo 17 que
13
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acontecerá se dermos ouvidos às escrituras?
Assim como Deus usou a lei para revelar sua vontade aos crentes do
Antigo Testamento, também hoje em dia ele nos revela sua vontade por
meio das escrituras do Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento,
dada por meio de Moisés e dos profetas, foi divinamente inspirada
por Deus. No entanto, o Novo Testamento tomou o lugar do Antigo
Testamento. A morte de Jesus Cristo estabeleceu este Novo Testamento
ou a nova aliança (leia Hebreus 8:6–13; 9:14–15).
Elabore uma lista a partir de Mateus 5 e cite ao menos quatro
maneiras em que o evangelho ultrapassa o Antigo Testamento:
Versículos 21–22
Versículos 27–28
Versículos 31–32
Versículos 33–37
O que diz Gálatas 1:7–12 a respeito de qualquer pessoa ou anjo que
pregue outro evangelho diferente do evangelho de Cristo?
Com que falsos evangelhos você já se deparou em sua trajetória cristã?
O Novo Testamento é a revelação final da vontade de Deus. O que
diz Apocalipse 22:18–19 a respeito daqueles que acrescentarem ou
tirarem das palavras do livro que foi inspirado por Deus?
Não creia em nenhuma pessoa ou literatura que afirme ter uma
revelação que contradiga a vontade de Deus no Novo Testamento.
Se você ler o versículo que proíbe o uso de adornos de ouro em
1 Pedro 3:3, mas escuta um novo ponto de vista que lhe diz que é
correto usar brincos, não aceite esse ponto de vista. Tal ponto de vista
não pode ser de Deus.
O que dizem as seguintes escrituras bíblicas a respeito da vontade
de Deus para você?
Mateus 5:48
João 15:16–17
14
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Romanos 8:29
2 Timóteo 3:17
1 Pedro 1:15–16
1 Pedro 2:9
Medite nestas escrituras bíblicas. Elas irão ajudá-lo a compreender a vontade de Deus para a sua vida. Os detalhes do plano que
Deus concebeu para você se encaixarão perfeitamente no conteúdo
destas escrituras bíblicas tal como se encaixam as peças de um
quebra-cabeça.
Ao estudar a Bíblia é bem possível que você encontre passagens
que são difíceis de entender. Não se desanime. Até para o próprio
Pedro, muitos dos escritos de Paulo pareciam difíceis de entender (leia
2 Pedro 3:15–16). Uma criança tem que aprender a caminhar antes de
poder correr. Da mesma maneira, você terá que primeiro aprender as
verdades básicas da palavra de Deus antes de poder compreender as
verdades mais profundas da mesma.
Uma boa regra a seguir na compreensão das escrituras mais difíceis
é compará-las com as que você já consegue compreender. Lembre-se
sempre de que as escrituras bíblicas não se contradizem. A qualquer
conclusão que você chegar a respeito de uma escritura bíblica, a mesma
tem que coincidir com o restante das escrituras.
É por isso que enquanto estuda a Bíblia é aconselhável que ore
pedindo a direção de Deus para assim compreendê-la corretamente.
Além disso, não hesite em pedir conselho aos cristãos mais maduros
na fé. Eles poderão ajudá-lo a compreender qualquer passagem em
que tenha dúvidas ou esteja confundido.

B. Por meio de Jesus
O plano de Deus de enviar Cristo ao mundo implicou mais do
que o simples fato de prover um sacrifício perfeito pelos pecados do
homem. Deus nos mostrou sua vontade por meio de Jesus.
Cristo é o seu exemplo perfeito. Sua vida é o retrato mais lindo
de renúncia, pureza, humildade, paciência, bondade, amor e todas as
outras virtudes que Deus deseja que seus filhos possuam. Quando o
seu chefe for injusto ou quando você achar difícil simpatizar com seu
patrão, o correto seria você perguntar o que Jesus faria em seu lugar.
15
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Se seguir o exemplo dele, então terá a certeza de que está fazendo a
vontade de Deus.
Qual é a ordenança que Jesus ensina em João 13:14–15?
O que esta ordem ensina?
Dê exemplos da vida de Jesus que mostrem os resultados práticos de
compreender esta ordenança.
Cristo sujeitou-se à vontade de seu Pai celestial. Qual foi sua atitude
em Lucas 22:42 quando enfrentava a experiência da cruz?
Qual deve ser a sua atitude quando enfrenta experiências difíceis em
sua vida?

C. Por meio do Espírito Santo
Enquanto Cristo ainda permanecia na terra, ele profetizou a
respeito da vinda do Espírito Santo. Leia os seguintes versículos e
escreva como Deus age através do Espírito Santo para nos revelar a
sua vontade.
João 14:26
João 15:26
João 16:13
Estude as seguintes escrituras bíblicas e escreva como o Espírito
Santo operou na igreja primitiva para que se cumprisse a vontade de
Deus.
Atos 8:29
Atos 13:1–4
Atos 15:1–30 (Note o que diz o versículo 28.)
Atos 16:6–7
Atos 20:28
O Espírito Santo nos faz sentir sua presença ao dirigir nossos pensamentos e emoções. Quando permitimos ao Espírito Santo que tenha
16
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controle total sobre nós, então ele guia nossas mentes para a direção
correta. Em Lucas 12:12 recebemos a promessa de que nós saberemos
o que devemos dizer quando formos levados perante os magistrados
e as autoridades. E não o saberemos por causa de uma inteligência
superior, mas sim pelo Espírito Santo que vive em nós.
Leia 1 Coríntios 2:12. Conforme o que diz este versículo, para que
Deus nos deu o Espírito Santo?
Deus deseja que você conheça a sua vontade; é por isso que ele
enviou o Espírito Santo.
Embora o Espírito Santo seja o nosso mestre, recordemos sempre
de uma coisa: o Espírito Santo nunca nos dará uma orientação que
contradiga com a Bíblia. Pois ele é um com o Pai e o Filho. Além do
mais, foi ele quem inspirou as escrituras da Bíblia. Contudo, devemos
ter muito cuidado, pois sabemos que Satanás se disfarça de anjo de luz
(2 Coríntios 11:14) para nos fazer acreditar que sua voz é a do Espírito
Santo. No entanto, louvado seja Deus por ter-nos dado a Bíblia para
nos ajudar a discernir qual é ou não a mensagem do Espírito Santo.

D. Por meio da irmandade dos fiéis
Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é seu corpo. A Bíblia expõe esta
verdade claramente em Efésios 1:22–23. Que autoridade Cristo deu à
igreja em Mateus 18:18?
Todavia, nem todo grupo que afirma seguir Cristo é parte da igreja
verdadeira. A igreja verdadeira compõe-se somente daqueles indivíduos
que estão sujeitos a Cristo e a todos os seus ensinos. Eles demonstram
estar em completa submissão a ele. Como irmandades locais de crentes
eles decidem em conjunto, sob o senhorio de Jesus Cristo, como
aplicarão os princípios das sagradas escrituras a suas vidas cotidianas.
Mediante suas vidas e suas palavras eles ____________________ as
obras infrutuosas das trevas (Efésios 5:11–13).
A igreja cristã é o corpo de Cristo na terra. Deus dá dons diferentes
aos diversos membros do corpo. Enquanto os membros trabalham
juntos na obra, todos exercitando os dons que Deus lhes deu, cada um
17
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ajuda ao outro a ser fiel a Deus. Por exemplo, os irmãos que possuem
o dom de discernimento podem detectar os perigos que os outros não
vêem com relação a certo assunto. Isto pode ser um meio de salvar a
muitos da ruína espiritual.
Deus fala por meio da irmandade local de crentes e desta maneira
ajuda os membros individualmente a discernir a vontade de Deus para
suas vidas. Deus usa a voz dos irmãos para mostrar a cada membro individualmente quais atividades são aceitáveis e quais não são. Assim, Deus
fala por meio dos irmãos para chamar pessoalmente os membros do corpo
para preencherem os diversos lugares de serviço. Deus fala por meio da
irmandade para ajudar a seus filhos a discernirem a sua vontade.
Também, Deus chama os homens para serem líderes no corpo.
Ele pode chamar alguém que nunca imaginamos que seria um bom
líder, mas o Senhor sabe quem tem os talentos para este ministério.
Portanto, como Deus é quem elege os nossos líderes, nós aceitamos
sua nomeação ainda que eles não sejam os irmãos que nós teríamos
elegido. Em Hebreus 13:7 somos ensinados a imitar a fé de nossos
líderes. Hebreus 13:17 nos manda obedecê-los e sujeitar-nos a eles. Ao
obedecer a estes mandamentos, Deus usará os líderes fiéis para ajudá-lo
a discernir a vontade dele. Como o Senhor deu direção aos membros
individuais de seu corpo em Atos 13:1–3?

E. Por meio das circunstâncias
Em Lucas 10:1–11, Jesus comissionou setenta discípulos para
que fossem pregar o evangelho. Como era que, quando chegavam
a uma cidade, eles sabiam se deviam ficar lá ou se deviam seguir
depressa para outra cidade?
Segundo Atos 8:1–5, que circunstâncias induziram a igreja primitiva a se espalhar pelas terras próximas?
Leia Filipenses 1:12–13. Por que tais coisas aconteceram com o
apóstolo Paulo?
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Deus esperou que cada um destes indivíduos reagisse prudentemente àquelas circunstâncias. Ao agirem assim, também demonstraram
que faziam a vontade de Deus.
Às vezes, você também pode conhecer a vontade de Deus para
você por meio das circunstâncias que se apresentam em sua vida.
Por exemplo, a oportunidade de um cristâo trabalhar na construção
civil pode ser Deus dirigindo a esse tipo de trabalho. Se não tiver
oportunidade de trabalhar na construção, talvez seja porque Deus está
dirigindo-o para trabalhar em outra coisa.
Quando você cumpre seus deveres, Deus molda e altera o curso
de sua vida para realizar a vontade dele em você. Pode ser que Deus
permita você conhecer certas pessoas ou o ponha em certo lugar para
ajudá-lo a ver qual é a vontade dele para a sua vida. Até mesmo uma
mudança de planos, uma decepção ou uma situação difícil dão origem
a uma bênção, se aceitá-la como a vontade de Deus para sua vida.
As provas ou tribulações em sua vida podem fazer com que
você se aproxime de Deus e podem ajudá-lo a aprender a paciência
(leia Romanos 5:3). Pela fé você precisa ver Deus como o Autor
Intelectual que vai completando todas as peças do quebra-cabeça
de sua vida. Como é precioso ter a certeza de que Deus controla
suas circunstâncias!

Perguntas que irão ajudá-lo a discernir
a vontade de Deus
1. Como Deus revelou sua vontade nos tempos do Antigo
Testamento?
2. Por que você não deve determinar a vontade de Deus para
sua vida por meio do Antigo Testamento?
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3. O que você deve fazer quando não conseguir entender certa
passagem das escrituras?
4. Por que o homem pôde compreender melhor a vontade de
Deus depois que Jesus veio?

5. Para que Deus enviou o Espírito Santo?

6. Explique com suas próprias palavras como o Espírito Santo
age em sua vida.

7. Como você pode saber que é o Espírito Santo quem está lhe
dando direção?

8. Descreva as características de uma igreja verdadeira.
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9. Cite duas maneiras em que a irmandade pode ajudar o crente a discernir a vontade de Deus para si mesmo.

10. Como você deve encarar as circunstâncias que aparecem em
sua vida?

21

22

Lição 4

Como discernir
a vontade de Deus
Até aqui estudamos por que e como Deus revela a sua vontade.
Agora levaremos em conta alguns princípios que temos que seguir
para discernirmos a vontade de Deus.

A. Reconcilie-se com Deus
Temos que nos arrepender de nossos pecados. Temos que ser
lavados pelo sangue de Jesus, pedir que ele seja o Senhor de nossas vidas e deixar de praticar o pecado. Este é um princípio e um
mandamento muito importante. O que diz 2 Pedro 3:9 a respeito da
vontade de Deus para cada pessoa?
Qualquer pecado do qual não nos tivermos arrependido será uma
barreira entre Deus e nós. O pecado nos impede de conhecer a vontade
de Deus. Toda vez que fazemos o que sabemos ser incorreto ou conscientemente nos negamos a fazer o que é correto, eliminamos toda oportunidade de Deus nos guiar. Por exemplo, se lemos na Bíblia que roubar
e mentir são atos errados, e ainda assim roubamos e mentimos, não
podemos esperar que Deus nos revele sua vontade posteriormente.
Primeiro temos que nos reconciliar com Deus, obedecê-lo completamente e depois avançar no conhecimento de sua vontade.

B. Ande na luz
Todos gostaríamos de ver o que nos espera no futuro. Nosso
instinto é querer saber o que Deus nos tem reservado. No entanto,
Deus não planejou que fosse assim. Ele deseja que andemos por fé,
passo a passo.
Leia Hebreus 11:8. Quando Deus disse a Abraão que mudasse de
lugar, será que lhe disse para onde devia ir? ______ Tudo o que Abraão
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sabia era que Deus lhe tinha pedido que deixasse a sua terra. Ele andou
nessa luz e Deus o abençoou abundantemente. De maneira que, para
achar o seu caminho dentro da vontade de Deus, você tem que seguir
a verdade que já conhece, tal como quando caminhamos de noite por
um caminho com uma lanterna. Se seguirmos pela parte que é alumiada
pela luz, poderemos ver mais do caminho à nossa frente.
Quando a Bíblia fala a respeito de andar na luz, a mesma se refere
a fazer o correto. A luz é equivalente à justiça e as trevas ao pecado
(leia 1 João 1:5–7).
A única maneira de você encontrar a vontade de Deus é fazer o
que sabe que é o certo. Fazendo isso, você mantém um relacionamento
correto com Deus, e assim ele pode continuar lhe revelando a sua
vontade.

C. Ponha Deus sempre primeiro
Para discernir a vontade de Deus você tem que ter suas prioridades
bem definidas e não dividir o amor que sente por ele. Por isso, deve
desejar a vontade de Deus mais que qualquer outra coisa na sua vida,
inclusive mais do que a sua própria vontade.
Em Mateus 16:24 Jesus nos diz que se quisermos segui-lo, temos
que
.
Você não pode permitir que as suas ambições pessoais nem as atrações do mundo o impeçam de seguir a Cristo. É importante que saiba
pôr Deus como sua prioridade número um antes das suas aspirações
pessoais, carreira profissional, posição, bem-estar ou qualquer outra
coisa. Mateus 6:24 diz: “Ninguém pode servir a dois senhores”.
Leia João 6:38. Qual foi a razão dada por Jesus para ter descido do
céu?
Qual era a sua comida? (Leia João 4:34.)
Que exemplo tão lindo para você!
Tal como Jesus, seu primeiro desejo deve ser conhecer e fazer a
vontade de Deus.
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D. Seja fiel onde quer que esteja
A Bíblia contém diversos exemplos de pessoas que já serviam
fielmente a Deus quando ele as chamou para cumprir outros ministérios em seu serviço. Se fizer a obra do Senhor onde quer que você
esteja, ele o guiará para outros lugares e campos de serviço que achar
conveniente.
O que a viuva de Sarepta estava fazendo quando foi chamada para dar
sustento ao profeta Elias? (1 Reis 17:10–16.)
O que Eliseu estava fazendo quando foi chamado para ser profeta?
(1 Reis 19:19–21).
O que estava fazendo Davi quando Deus o ungiu para ser rei de
Israel? (1 Samuel 16:11–13).
A lista de exemplos como estes seria quase interminável. Quem é
fiel no pouco é digno de confiança (leia Lucas 16:10).

E. Seja flexível
Talvez você ache que conheça a vontade de Deus completamente.
No entanto, você precisa permanecer sempre acessível, visto que Deus
revela sua vontade pouco a pouco. É possível que sinta que Deus o
tenha guiado para a obra em que você agora se encontra. No entanto,
com o tempo Deus pode guiá-lo a outras áreas de serviço e você deve
estar disposto a seguir a vontade dele.
Pode ser que esteja fazendo planos para o futuro, mas segundo Atos
18:21 e Tiago 4:13–17, que atitude devemos ter com relação a nossos
planos?
Nunca interponha barreiras que impeçam a Deus de guiá-lo a
novas experiências.

F. Atenda às necessidades
A história do bom samaritano em Lucas 10 nos ensina que quando
Deus nos mostra uma necessidade é porque está nos chamando à ação.
Se algum vizinho ou irmão na fé tem uma necessidade, você deve agir
imediatamente em vez de esperar que os outros façam alguma coisa.
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Que necessidades você deve atender, de acordo com Mateus 25:31–46?
Segundo Gálatas 6:10, às necessidades de quem você deve estar mais
atento?
Apesar de as necessidades materiais dos homens serem importantes, as espirituais são ainda mais. Em geral, as necessidades espirituais
costumam ser bem mais desatendidas do que as materiais já que estas
últimas são mais óbvias. Mas ainda assim, não deixe nunca de atender
às necessidades espirituais dos outros.
Estude 1 Tessalonicenses 5:14 e Hebreus 12:12–16. Que necessidades estes versículos o exortam a atender?

G. Não tenha medo
Às vezes vacilamos na hora de fazer algo porque tememos que vamos
cometer um erro. Temos decisões a tomar, fatos a considerar e prioridades
nas quais devemos pensar. Qual é a vontade de Deus? Por exemplo, pode
ser que esteja sem trabalho, mas, de repente, você se vê na opção de escolher entre dois trabalhos. Em ambos o salário é o mesmo e são igualmente
próprios para um cristão. Qual é que você deve escolher?
Que bom é sabermos que quando procuramos diligentemente a
vontade de Deus, ele nunca nos abandona. Não tenha medo de prosseguir na luz que já tem adiante de você. É melhor cometer um erro
enquanto tenta fazer o que é certo, do que cometer o erro de não fazer
nada. Todavia, você sempre deve estar acessível e disposto a tirar uma
lição de seus fracassos.

H. Submeta-se com alegria
Deus nunca lhe prometeu que sua vida seria sem problemas
nem sofrimentos. Ao contrário, ele permite que muitas experiências
desagradáveis façam parte da vida dos crentes. Mesmo que consiga
perceber que a mão do Senhor está presente em cada experiência
de sua vida, pode ser que às vezes ache difícil aceitar com gozo as
provas dolorosas. Mas, para estar na vontade de Deus, você tem que
se submeter com gozo a cada experiência difícil da vida.
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As tribulações podem moldar o seu caráter. Elas podem ajudá-lo
a apreciar mais os momentos de alegria. Na realidade, as tribulações
que você enfrenta podem ajudá-lo a se relacionar melhor com aqueles
que também passam pelas mesmas.
Hebreus 11:24–25 nos fala a respeito da boa atitude de Moisés
sobre o sofrimento: “Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser
chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com
o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado”.
Moisés é um bom exemplo para você.
Procure as seguintes passagens bíblicas e mencione outras ocasiões
em que você deve regozijar-se.
Atos 16:25
Filipenses 4:4
Hebreus 12:5–11
Tiago 1:2
Os propósitos de Deus vão além do entendimento humano. Ainda
que aconteça de Deus não revelar seus propósitos até que se passem
muitos anos, ou inclusive até à eternidade, esteja sempre ciente de que
Deus trabalha para o nosso bem-estar.

I. Creia nas promessas de Deus
Você precisa de uma fé profunda em Deus, a qual deve se basear na
certeza de que Deus ama você. Isto o ajudará a se submeter à vontade
de Deus para sua vida. Deus faz que todas as coisas cooperem para
o seu bem se você o ama (leia Romanos 8:28). Se em seu coração
você crê que Deus pode cumprir suas promessas, então as mesmas se
tornarão realidade em sua vida.
Depois que o agricultor semeia num campo, será que espera fazer a
colheita imediatamente? Claro que não. Ele tem que regá-lo, cultivá-lo e
esperar alguns meses até que esteja pronto para a colheita. No entanto,
realmente ele espera que em algum momento a plantação esteja pronta
para a colheita. Assim também, você deve dar a Deus o tempo que ele
precisa para levar a cabo o seu propósito em sua vida. Se ficar impaciente
e revoltado, você não estará agindo sabiamente e frustrará as obras de
Deus em sua vida.
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Abraão esperou pacientemente para que Deus lhe desse o tão
almejado filho, ainda que parecia não haver mais esperança. Mas ele
cria nas promessas do Senhor. E depois, não foi Abraão recompensado
por esperar? Leia Romanos 4:17–25. Qual foi o resultado de sua fé e
paciência? (Leia o versículo 22.)
Escreva Hebreus 10:36

J. Ore e jejue
Deus revelará sua vontade a você quando ele vir que você preparou o seu coração para aceitá-la. O que estavam fazendo os profetas
e mestres em Antioquia, em Atos 13:1–3, quando o Espírito Santo
revelou sua vontade a respeito de Saulo e Barnabé?
Você precisa estar disposto a sempre procurar a vontade de Deus
fervorosamente e de todo coração em jejum e oração. Uma oração
mecânica e carente de sinceridade não fará que a terra trema como o
fez a oração de Paulo e Silas em Atos 16:25–26. Por meio da oração
você pode contar a Deus sobre as decisões que enfrenta e lhe pedir a
sua direção e orientação.
Você consegue perceber a urgência da necessidade de orar? Será
que orações refletem essa urgência? Você ora e jejua?

K. Mantenha uma consciência limpa
A sua consciência tem que ser renovada pela palavra de Deus para
que possa pensar com sensatez. Tendo uma consciência limpa você
se sentirá livre de toda culpa e terá ainda uma compreensão correta
sobre o pecado. Uma maneira eficaz de manter uma consciência limpa
para com Deus é fazer sempre o que você tem certeza de que é a sua
vontade. Toda vez que você não faz o que sua consciência manda e
deixa de fazer o que sabe que é a vontade de Deus, não pode esperar
que Deus lhe revele sua vontade posteriormente.
Suponhamos que você leia em 1 Coríntios 11 que a mulher deve
cobrir sua cabeça. Dessa passagem você entende que este ensino se
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aplica para o povo de Deus nos dias de hoje. Mas, se menosprezar tal
ensino dizendo: “Isso foi só para as mulheres do tempo do apóstolo
Paulo”, você acha que Deus lhe revelará mais sobre outro vestuário
que você deve usar?
Para manter sua consciência sensível à voz de Deus é preciso que
você também se relacione corretamente com os outros. Estude Romanos
14 e 1 Coríntios 8; 10:23–32. Como estas passagens o exortam a ter
uma consciência livre de ofensas para com o seu próximo?
Em 1 Coríntios 8:12 somos ensinados que quando pecamos contra
nossos irmãos e ferimos sua fraca consciência, pecamos contra Cristo.
O Espírito Santo de Deus não pode reinar num coração corrompido
pelo pecado. Se não honramos a consciência de nosso irmão, criamos
obstáculos à revelação da vontade de Deus para nós.

L. Procure o conselho dos irmãos fiéis
Se recusamos o conselho dos irmãos fiéis, dificultamos a revelação
da vontade de Deus para nós. Procure e escreva Provérbios 15:22

Perguntas que irão ajudá-lo a discernir
a vontade de Deus
1. Por que, antes de tudo, você deve procurar ter um relacionamento
correto com Deus?

2. Como você pode caminhar na luz do Senhor?
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3. Quais são as coisas que você se sente tentado a pôr em primeiro lugar em vez de Deus?
4. Por que você precisa ser fiel no pouco?
5. Será que é correto fazer planos para o futuro? ______
Como você deve fazer com seus planos?
6. Quais são algumas das necessidades espirituais às quais
Deus deseja que você dê maior importância?

7. Por que você não deve temer cometer erros enquanto procura a
vontade de Deus?

8. Se você se submeter às tribulações, que benefícios elas podem
proporcionar a você?
9. Como sabe que Deus cumprirá as suas promessas?
10. O que é que Deus deseja ver em seu coração antes de lhe revelar a sua vontade?
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11. Por que você precisa ter uma consciência limpa?

12. Como você pode manter uma consciência limpa diante Deus?
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Fazendo a vontade
de Deus
Agora que já estudamos os princípios básicos necessários para
discernir a vontade de Deus, sem dúvida você irá desejar aplicar estes
princípios a sua vida diária. Em outras palavras, você está disposto
a fazer a vontade de Deus. É por isso que nesta lição falaremos de
algumas áreas fundamentais às quais a maioria de nós enfrentamos
na vida.

A. De que igreja devo fazer parte?
Toda pessoa que experimenta a salvação é membro do corpo de
Cristo. Deus planejou que cada crente deve se associar e se identificar
com outros crentes numa igreja local.
Deus proveu liderança, direção e os dons espirituais aos membros
do corpo de Cristo. Seu propósito é que cada membro exercite seus
dons espirituais para o benefício do corpo. Você precisa fazer parte do
corpo de Cristo. Os irmãos podem ajudá-lo a discernir corretamente
a vontade de Deus.
Torna-se impossível obedecer a muitos dos mandamentos que aparecem nas escrituras se você não for membro de uma igreja cristã. Para
um maior entendimento deste assunto, procure as seguintes referências
bíblicas e encontre nelas as explicações que lhe demonstram que Deus
quer que você seja membro de uma irmandade local de crentes.
João 13:1–17
João 17:20–23
Atos 2:38
1 Coríntios 11:20–34
Se você não é membro de uma igreja cristã, como pode obedecer
à ordem do batismo, da santa ceia do Senhor, da união entre os crentes
ou do lavamento dos pés? Em lugar algum você pode compreender e
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aplicar melhor a palavra de Deus em sua vida diária do que quando é
membro de um corpo local de crentes fiéis. Mas, de que igreja você
deve fazer parte?
Faça parte de uma igreja bíblica. Você não deve sempre pensar
que uma igreja que afirma ser bíblica realmente crê e pratica todas as
doutrinas da Bíblia.
Ao pensar em ser membro de uma igreja cristã, você tem que
comparar seus ensinos e práticas com a Bíblia; tal como os irmãos
de Beréia em Atos 17:10–11. Será que cada membro de tal igreja
atendeu ao chamado de se apartar do mundo e se manter livre de sua
contaminação? Escreva 2 Coríntios 6:17

Você está pensando em tomar parte em uma igreja que trata
com o pecado como nos ensina 1 Coríntios 5? Leia 1 Coríntios 5 e
escreva aqui o que devemos fazer com um membro que peca e não se
arrepende:
Uma igreja verdadeiramente bíblica é também uma igreja espiritual. Pode acontecer de uma igreja estudar a Bíblia com grande ênfase,
mas seus membros não possuírem o poder do Espírito Santo em
suas vidas. Uma igreja bíblica e espiritual não só possui as doutrinas
corretas, mas também seus membros mostram por meio de suas vidas
o poder transformador de Deus.
Algumas pessoas confundem as muitas atividades da igreja,
os testemunhos tão eloqüentes no dia do culto e outras formas de
emocionalismo dentro da congregação como evidência de uma grande
espiritualidade na assembléia de crentes. No entanto, isto não é exatamente o que evidenciam. O amor entre os irmãos, o testemunho de
uma vida de santidade, e a obediência a Deus e à sua palavra são uma
verdadeira prova de espiritualidade na igreja.
Ao encontrar um grupo de cristãos que siga todos os ensinos da
Bíblia ao pé da letra, torne-se membro dessa igreja local! Você precisa
da direção de irmãos que se preocupem com o seu bem-estar espiritual e
ao mesmo tempo você pode abençoá-los com os dons que você tem.
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Mantenha um relacionamento íntimo com Deus, meditando em sua
palavra e falando com freqüência com ele por meio da oração. Desta
maneira você poderá ser um membro forte espiritualmente e um pilar
na igreja do Senhor. E assim também poderá continuar discernindo a
vontade de Deus à medida que ele guiar a você.

B. Onde devo morar?
O que foi que Cristo lhe ordenou que buscasse primeiramente em
Mateus 6:33?
Quando você pensar num lugar para morar, procure primeiro o
reino de Deus, tendo em conta a saúde espiritual de sua família, as
necessidades da comunidade e uma igreja bíblica que lhe proporcione
uma irmandade segura. Estudemos cada um destes pontos de maneira
individual.
A responsabilidade para com a sua família é muito importante.
Pelas escrituras sabemos que Ló se preocupava mais com o bem-estar
material do que com a saúde espiritual de sua família. Ele se deu
conta de seu erro tarde demais quando tentou persuadir a sua família
a acompanhá-lo em sua fuga de Sodoma (leia Gênesis 19:14). Não
cometa o mesmo erro que cometeu Ló.
Logicamente, se já se tornou um marido e pai de família, também
precisará viver onde possa prover sustento para si e para sua família
(leia 1 Timóteo 5:8). No entanto, não pense que precisa ser rico. Com
que nós devemos nos contentar segundo o que diz 1 Timóteo 6:8?
Buscar primeiro o reino de Deus inclui encontrar uma irmandade
de crentes que seja sã em doutrina e espiritualidade. Ao fazer isto, suas
opções serão reduzidas e isso o ajudará a determinar o lugar adequado
onde deve morar.
Procure um lugar onde possa ajudar a trazer os perdidos ao reino
de Cristo. Isto é parte de procurar primeiro o reino de Deus, ou seja,
acrescentar almas ao seu reino. Embora você possa fazer isto em
qualquer lugar onde estiver, pode ser que você seja mais útil num lugar
do que em outro. Portanto, vá para onde realmente você será útil.
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Procure sempre o conselho e a direção de pessoas devotas e fiéis.
Isto é muito importante. Não devemos recusar nem um pouquinho
sequer as admoestações e advertências dos irmãos. Deus pode usar o
conselho deles para nos orientar.
Todavia, após considerar todos estes pontos talvez ainda não
saiba onde deve viver. Talvez Deus não lhe tenha falado ainda por
meio destas coisas. Se for assim, então sirva a Deus onde você se
encontra agora! Ele lhe revelará a sua vontade mais adiante quando
achar conveniente.

C. Que profissão devo exercer?
O trabalho enobrece a pessoa e é louvável. E, logicamente, sempre
há algo a fazer. O que nos diz 2 Tessalonicenses 3:10 a respeito da
pessoa que não quer trabalhar?
Por quê?
No entanto, é possível que em certas ocasiões não saibamos em
que devamos trabalhar. A seguir lhe oferecemos algumas diretivas que
irão ajudá-lo a determinar que trabalho você deve exercer.
Faça algo útil. Procure Tito 3:14 e escreva-o aqui.
Suponhamos que tem a oportunidade de trabalhar num teatro. Seria
isto aceitável? ______ A venda de bebidas alcoólicas e de cigarros pode
ser um negócio muito lucrativo; mas, seria um trabalho útil? ______
Existem muitos trabalhos honrados que engrandecem o reino de
Deus e que servem às necessidades da sociedade. Procure as referências
bíblicas que aparecem a seguir e faça uma lista dos personagens que
aparecem nas mesmas e suas profissões.
Mateus 13:55
Marcos 1:16
Atos 18:1–3
Tente sempre trabalhar num ambiente sadio. O ambiente em que
nos encontramos influi e determina muito o nosso comportamento,
talvez mais do que imaginamos. Que conseqüências pode nos trazer um
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ambiente desfavorável segundo o que diz 1 Coríntios 15:33?
Você tem que evitar o ambiente ou a companhia de pessoas que
destruam a sua fé e conduzam você ao pecado. É melhor trabalhar com
pessoas que estimulem a sua fé do que com quem constantemente a
ameaça.
Leve em conta as suas habilidades, dons e interesses. Isto sem
dúvida irá guiá-lo a um trabalho no qual se sentirá bem. Um mecânico
e um carpinteiro podem servir ao Senhor da mesma forma. O que
Romanos 12:6–8 nos diz que devemos fazer com os dons espirituais
que Deus nos dá?
Talvez também você saiba que poderia aplicar este princípio aos
dons naturais que possui. Deus espera que use as habilidades e os dons
que ele lhe deu para a glória dele e em benefício do seu próximo. E
ele espera, também, que você goste do que faz.
Porém, se não consegue encontrar um trabalho de que gosta, isso
também não deve se tornar uma desculpa para não trabalhar. Trabalhe
no que puder até que encontre outro trabalho de sua preferência.
Não trabalhe num lugar ou com alguma pessoa onde tenha um
jugo desigual com os incrédulos. Suponhamos que uma pessoa rica,
que não é cristã, vem a você e lhe propõe começar juntos um negócio.
Ele entrará com o capital e você com a mão-de-obra. Você analisa a
proposta e percebe que a mesma daria um sustento fácil para a sua
família. No entanto, segundo 2 Coríntios 6:14–18, por que não deve
aceitar esta associação?
As práticas lucrativas e as atividades dos incrédulos costumam
estar abaixo dos padrões da Bíblia. Deus exorta os cristãos fiéis
transformados por sua graça a se manterem livres dos jugos desiguais
com os incrédulos.
Trabalhe sempre para agradar a Deus. O cristão trabalha para
algo mais do que só obter salários e benefícios. Você é responsável de
produzir um trabalho digno de tais salários. Leia Colossenses 3:22–25.
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Por que um cristão deve procurar fazer por onde exercer uma profissão
ou trabalho útil?
Por último, leve em conta os resultados do seu trabalho em toda
a sua vida. Será que seu trabalho permite que você dedique tempo
suficiente para a sua família e para a igreja, ajudando o resto dos
irmãos? Será que lhe sobra bastante energia após o trabalho para fazer
outras coisas importantes para a glória do Senhor?
Pense sempre em seu trabalho como um meio de suprir suas necessidades financeiras — e não para acumular riquezas com o objetivo
de lhe proporcionar luxos e deleites carnais.

D. E o casamento?
Será que devo me casar? A maioria das pessoas enfrenta esta
interrogação em algum momento de suas vidas. Apesar de Deus ter
o propósito de que a maioria das pessoas se case, há casos em que
uma pessoa pode servir ao Senhor de uma maneira mais eficaz se
permanecer solteira. Leia 1 Coríntios 7:32–34. Por que é assim?

Por esta razão, você deve sempre estimar as pessoas solteiras. Elas
são muito valiosas aos olhos de Deus. Nunca deve desprezá-las por sua
condição, mas também não deve proibi-las de se casarem. A Bíblia adverte contra aqueles que proíbem o casamento (leia 1 Timóteo 4:1–3).
Escreva aqui 1 Coríntios 7:29.
Se você crê sinceramente no que diz este versículo, então será capaz
de manter o casamento numa perspectiva correta.
É possível que Deus não o chame agora a se unir num vínculo matrimonial com outra pessoa, mas talvez ele o façá mais adiante. Lembre-se,
Deus se vale das circunstâncias para guiá-lo para onde ele deseja que você
esteja. Pode ser que agora não conheça seu plano para a sua vida, mas
tenha a completa certeza de que tudo já foi planejado perfeitamente.
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Enquanto você tenta discernir a vontade de Deus para a sua vida,
faça a seguinte pergunta para si mesmo: Será que o casamento me
ajudará a servir melhor o Senhor, ou será um estorvo para a obra à
qual Deus está me chamando? Com a ajuda do Senhor, decida se
deve se casar ou não. Além do mais, seja receptivo ao conselho dos
irmãos fiéis.
Com quem devo me casar? Leia Mateus 19:3–6. Por que é importante levarmos a sério o assunto de escolher corretamente nossa
companhia para a vida?
O matrimônio é a união de duas pessoas num laço permanente que
não pode ser rompido. O divórcio é pecado perante os olhos de Deus.
Deus aborrece o divórcio.
Para ajudá-lo a decidir com quem você deve se casar, primeiro
deixemos claro com quem você não deve se casar. Leia uma vez mais
2 Coríntios 6:14–18. Será que casar-se com uma pessoa incrédula
não constituiria um jugo desigual? ______ Claro que sim. Agora leia
1 Coríntios 7:39. Aqui diz que o cristão deve se casar unicamente.
Pense na grande influência mútua que exerce cada cônjuge no
casamento. A pessoa com quem você se casar influirá dramaticamente
tanto em sua vida como na vida de seus filhos, e talvez até em seu
destino eterno. Não é de admirar que a Bíblia diga que o cristão só
deve se casar no Senhor.
Agora leia Mateus 19:9. O que diz este versículo a respeito de quem
se casa com uma pessoa repudiada ou divorciada?
Então, quem você deve escolher para ser o seu parceiro conjugal?
Nunca confie nos seus impulsos naturais. Olhe para além das aparências. O que diz Provérbios 31:30 a respeito da graça e da formosura?
Leve em consideração o caráter da pessoa à qual você vai estar unido por
toda a vida. Você deve procurar qualidades no caráter que sejam nobres,
espirituais e que demonstram suficiente maturidade para cumprir com as
responsabilidades de pais. Pode ter certeza de que não é a vontade de Deus
que você se case com alguém que não vive conforme os princípios dele.
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Depois que as qualidades espirituais do cônjuge forem satisfeitas,
então a combinação natural das personalidades de ambos pode ser uma
confirmação convincente da direção de Deus neste assunto.
Dos versículos que aparecem a seguir, encontre as qualidades que
Deus espera das pessoas que querem se casar, as quais você também
deve procurar.
João 13:34–35
Romanos 8:14
Colossenses 2:5–7
Tito 2:14
1 Pedro 5:5
Talvez você pergunte: Onde eu poderia encontrar uma pessoa
tão virtuosa assim para me casar? Antes de tudo, esforce-se por ser
como o que você deseja que seu companheiro seja. Suponhamos que
você está procurando um cônjuge que ame fervorosamente ao Senhor.
Finalmente, você encontra a pessoa ideal. Mas, se você só é uma pessoa
pouco animada e morna em sua vida cristã, pensa que essa pessoa vai
querer casar com você?
Outro fator importante a ter em conta é freqüentar e estar nos
lugares adequados. Você não pode esperar encontrar um cristão devoto
e fiel num bar ou num salão de baile.
O desejo de se casar é normal; Deus dá este desejo à maioria
das pessoas. Mas, se você não consegue encontrar um cônjuge que
satisfaça as qualidades anteriormente descritas, não se preocupe. É
possível que Deus queira que você permaneça solteiro. Por agora,
aceite essa condição como sua vontade. Se Deus deseja que você se
case, então ele proverá a pessoa ideal no momento adequado. Ore e
espere pacientemente que o Senhor o guie.
Como você deve se comportar antes do casamento? O namoro
pode ajudar as pessoas que estão pensando no casamento a descobrir
os traços da personalidade um do outro. Lamentavelmente, muitos namoros começam como resultado das atrações carnais. Com freqüência
este tipo de casal perde tempo procurando só os prazeres carnais. Esta
não é a vontade de Deus. Os casais que procuram a vontade de Deus,
por outro lado, vão querer discutir seus pontos de vista a respeito de
Deus, de ter uma família, das finanças e assim por diante.
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É importante destacar que até os casais que durante o namoro
procuram a vontade de Deus para o casamento também enfrentam
tentações. Satanás conhece os potenciais destrutivos dos desejos
carnais e tenta usá-los para destruir as pessoas. O namoro deve ser
para descobrir a compatibilidade social e espiritual do casal, e não a
compatibilidade física. Quando as duas primeiras finalidades estão
corretamente em seu lugar, então a compatibilidade física será uma
bênção após o casamento.
Procure as seguintes escrituras bíblicas e veja o que Deus diz a
respeito das pessoas impuras.
Mateus 5:28
1 Coríntios 6:9–10
1 Coríntios 6:18
Gálatas 5:19
Efésios 5:5
Casais de namorados não têm direito a desfrutar de intimidades
físicas. Tomar liberdade para desfrutar de intimidades físicas antes do
casamento só produz remorso, e não satisfação. Os casais precisam
vigiar sua conduta durante o namoro. Eles precisam ser sensatos quanto
ao tempo que passam juntos e discretos com relação às atividades
nas quais se envolvem. Por sua vez, os mesmos devem conversar
com indivíduos maduros que possam lhes dar conselhos sábios sobre
qualquer pergunta que tenham a respeito do que é correto. Isto ajudará
a produzir um namoro sadio, gratificante e que criará alicerces sólidos
para um relacionamento feliz e puro após o casamento.

E. Como devemos lidar com os acontecimentos
cotidianos?
A vida é um constante fluxo de opções. Uma decisão repercute
em outras decisões. O cristão que é dirigido pelo Espírito Santo toma
suas decisões a partir de uma análise para determinar o que concorda
com os ensinamentos da Bíblia.
Embora seja prudente pedirmos o conselho de nossos irmãos e
irmãs, temos que ter a responsabilidade pessoal de tomar decisões que
honrem o Senhor. É lamentável quando os cristãos não conseguem
tomar decisões que estejam de acordo com as doutrinas bíblicas, a não
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ser que seus pais ou os ministros se dirijam diretamente ao assunto
em questão.
Se o cristão vive sua vida sem manchas e conforme o que diz
a palavra de Deus, então muitos problemas se resolvem por si sós.
A seguir discutiremos seis possíveis problemas com que os cristãos
terão de lidar.
1. O vestuário
Deus deseja que você vista adequadamente o seu corpo. Ele não
quer que vista roupas ostentosas e caras que chamem atenção para você
mesmo, mas que se vista de maneira modesta, simples e prática.
Leia 1 Timóteo 2:9–10 e 1 Pedro 3:3–4. Você acha que o seu vestuário seguirá os estilos sensuais das modas do mundo se você obedecer
estes mandamentos bíblicos? ______ Por que não?
Os irmãos fiéis ajudam uns aos outros a se vestirem adequadamente, sob o senhorio de Jesus Cristo, ao tomarem decisões conjuntas a
respeito do vestuário que seja compatível com os princípios bíblicos.
Mas, ainda assim, cada pessoa é responsável individualmente. Por
exemplo, a mulher que usa vestidos longos só porque os irmãos
decidiram que é uma aplicação correta do princípio da modéstia não
aceita sua responsabilidade pessoal de se vestir modestamente se usa
vestidos longos muito colados ao corpo.
2. O dinheiro e as propriedades
Os cristãos são mordomos do dinheiro e das propriedades que
possuem. Deus nos mostra por meio de sua palavra como ele deseja que
valorizemos os bens que ele nos dá. Procure as seguintes referências
bíblicas e responda às perguntas.
Provérbios 11:28 — O que acontecerá à pessoa que confia em suas
riquezas?
Marcos 10:21–27 — Quão difícil, disse Jesus, será para um rico
entrar no reino de Deus?
Marcos 12:41–44 — Em vez de ajuntar riquezas e dinheiro como
o jovem rico queria fazer, o que você deve fazer com estas coisas?
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De que maneira você deve contribuir para o desenvolvimento do reino
de Deus?
1 Timóteo 6:7–12 — Com que Deus deseja que você se contente?
O que acontece com aqueles que querem ser ricos?
O cristão considera tudo o que possui como um presente de Deus
e está ciente de sua responsabilidade de usá-lo para a glória de Deus.
É por isso que recusa uma vida superficial e ostentosa; em vez disso,
emprega seu dinheiro e propriedades para satisfazer suas próprias necessidades, as necessidades dos outros, e para disseminar o evangelho
do Senhor Jesus Cristo.
3. O tempo
Ter um compromisso com Deus quer dizer que devemos reconhecer
que tudo o que somos e temos, inclusive o nosso tempo, pertence
inteiramente a ele. Estamos aqui na terra para viver por ele e para
ele. Portanto, devemos empregar nosso tempo para cumprir o nosso
chamado divino.
Leia Efésios 5:15–17. Será que Deus deseja que você saiba a sua vontade com relação ao tempo que foi dado a você?
______ Qual é a vontade de Deus com relação ao seu tempo?
Por quê?
4. O lazer
Todos os seres humanos precisam de um meio de diversão. Até
o próprio Jesus em algumas ocasiões levou seus discípulos a lugares
afastados das multidões. No entanto, o lazer não deve ser prejudicial
nem física nem espiritualmente. Ao contrário, este deve ser uma
mudança que distraia a mente e o corpo.
Existem muitas atividades sadias e edificantes nas quais os
cristãos podem se envolver, tais como jogos com a família ou ajudar
um vizinho.
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Segundo o que diz 1 Coríntios 10:31, como você deve fazer todas
as coisas?
Este princípio deve governar todas suas atividades recreativas.
Faça uma lista de atividades recreativas que sejam edificantes e
para a glória de Deus.

5. O falar do cristão
Leia Mateus 12:34. De onde saem as palavras que dizemos?
As palavras são o indicador do coração porque elas brotam do coração. Quando o coração de um pecador se transforma a sua linguagem
também se transforma. Ele então deixará de mentir e de falar numa
linguagem maldosa e profana pois seu coração foi purificado.
Leia Tiago 3:1–12. Será que é correto usar a língua numa linguagem profana e má se queremos louvar a Deus? ______ Pode uma fonte
dar água salgada sem contaminar sua água doce? ______ Compare
este exemplo com as palavras que caracterizam o seu falar. O que
acontecerá se você permitir que de sua boca saia de vez em quando
um pouquinho de palavras ímpias?
Isto dá uma boa razão para aqueles que o escutam questionarem
a pureza de seu coração.
O que diz Mateus 12:36 a respeito das palavras ociosas?
Portanto, você tem que evitar o falar ocioso, bem como as palavras
que possam produzir pensamentos impuros naqueles que o escutam.
6. As relações sociais
Todos nós precisamos ter amigos. Mas, devemos ter certeza de que
temos o tipo correto de amigos. Segundo Provérbios 13:20 e Romanos
16:17, que tipo de amigos você deve ter?
Que tipo não deve ter?
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O tipo de amigos que você escolhe é um sinal do seu caráter. Seus
amigos também influem sobre o seu caráter. É por isso que você deve se
associar àqueles que seguem ao Senhor. Segundo diz Hebreus 10:24, o
que devem fazer mutuamente os amigos cristãos?

Embora você deva ser amigável com todas as pessoas, isto não quer
dizer que você tem que encontrar amizades íntimas no mundo. Como as
más conversas o afetam segundo o que aparece em 1 Coríntios 15:33?
Suponhamos que você se encontra com um mundano com quem
gosta de falar muito sobre esportes. Sua conversa desperta tanto interesse em você que se vê tentado a passar mais tempo com ele do que
com seus amigos cristãos. Segundo Tiago 4:4, isto é certo? ______ Por
quê?
Nossa aproximação com os pecadores deve ser por causa da nossa
preocupação com suas almas. Mas sempre devemos ser cuidadosos
para não nos juntarmos demais com eles.

F. Como devo servir a Deus?
1. Num serviço voluntário e espontâneo
Serviço voluntário significa dedicar tempo à obra do Senhor sem
esperar nada em troca, isto é, sem receber nenhum salário ou apenas
receber uma mínima parte do mesmo. Alguns servem desta maneira
por seis meses, um ano e até por mais tempo. Outros talvez não
possam servir por tanto tempo, mas todos devemos ser capazes de
doar ao menos uns poucos dias para uma causa nobre, sem pensarmos
no benefício que receberemos em troca. Quando tiver oportunidade
de servir desta maneira é importante que considere isso como um
privilégio. Você está servindo o Senhor.
Onde você pode servir num serviço voluntário? Ofereça-se para
ajudar nas atividades da sua igreja local na pregação das boas novas
de salvação às almas perdidas. Este serviço pode ser distribuir folhetos cristãos nas ruas ou começar uma nova igreja em alguma parte.
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Talvez possa acontecer algum caso de uma calamidade provocada
pela natureza e seja preciso serviço voluntário para ajudar na obra de
reconstrução. Pode haver alguma mãe jovem precisando de ajuda em
seus afazeres na casa. Talvez o prédio da igreja precise de um reparo e
de uma pintura. Qualquer que seja a tarefa, sempre há necessidade de
voluntários. Sem a ajuda de voluntários, muitas coisas não poderiam
ser feitas.
2. Numa vida de serviço
Na realidade, a vida do cristão em sua totalidade se caracteriza por
um serviço voluntário, espontâneo e permanente. Como é que Romanos
12:1 descreve a maneira em que Deus deseja que você o sirva?
Deus nunca obriga a ninguém a servi-lo. No entanto, como resultado de
tudo o que ele fez por você, é justo e natural você considerar o serviço
na forma de sacrifício como o seu único estilo de vida.
De acordo com Mateus 25:31–46, aqueles a quem Cristo recompensará com a vida eterna não estarão nem sequer cientes de seu serviço
a Cristo. Isto porque servir ao Senhor suprindo as necessidades dos
outros é a reação natural de todo filho de Deus.
Sem levar em conta o lugar ou a posição que o Senhor lhe der para
servi-lo, você sempre terá oportunidades para servi-lo. Seja a mãe no
lar, o pai na loja, o jovem ou a jovem ajudando onde for necessário,
etc. Todos servem ao Senhor se cumprirem com suas responsabilidades
fielmente. Talvez você possa servir ao Senhor dando de comer ao
mendigo que chega à sua porta.
Nunca divida sua vida em categorias espirituais e naturais ou em
religiosas e seculares. Deus deseja que sua vida seja uma só, servindo
fielmente onde ele o chamar. Deus conhece seu coração e honra o
serviço sincero por menor e mais insignificante que pareça.
Que Deus abençoe você com uma vida de serviço que lhe dê
satisfação e sentido à sua existência.
Estar na vontade de Deus é o único lugar de gozo, paz e
felicidade para o verdadeiro cristão. Ao aplicar os ensinos claros
das escrituras que aparecem nesta lição à sua própria situação em
particular, você descobrirá a vontade de Deus para a sua vida. Desse
modo, Deus receberá glória e você colherá as suas bênçãos. “Bem46

Fazendo a vontade de Deus
aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que
tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas
portas” (Apocalipse 22:14).

Perguntas que irão ajudá-lo a discernir
a vontade de Deus
1. Por que você precisa ter comunhão com outros cristãos?
2. Quais são três evidências de espiritualidade numa igreja?

3. O que os irmãos fazem uns pelos outros numa igreja bíblica?

4. Quais são alguns dos aspectos importantes a levar em conta na hora de escolher o lugar onde você vai morar?

5. Mencione algumas profissões que não seriam apropriadas
para você.
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6. Ao escolher uma profissão, será que é importante considerar o ambiente de trabalho? ______ Explique.

7. Além do ambiente de trabalho, que outras coisas também
você deve levar em conta na hora de escolher um emprego?

8. Qual deve ser a primeira coisa a considerar na hora de decidir se você deve ou não se casar?
9. Como os casais devem se comportar durante o namoro?
10. Como você pode tomar decisões corretas nos problemas da
vida diária?

11. Como você pode tomar decisões corretas a respeito de seu
vestuário?
12. Que tipo de vestuário Deus deseja e lhe agrada que você use?
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13. Por que os cristãos devem recusar uma vida superficial e ostentosa?

14. A quem pertence o seu tempo?
15. Como deve ser e o que deve representar o lazer para você?

16. Como pode determinar que atividades recreativas são aceitáveis
para você?
17. Por que as palavras são o indicador do coração?
18. Por que você deve ter suas amizades mais íntimas com outros cristãos?

19. Como, então, você deve se relacionar com os pecadores?
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20. O serviço voluntário é a única maneira de servir a Deus?
______ Explique.

21. Por que é justo você escolher um serviço de sacrifício como
o seu único estilo de vida?
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Muitas
vezes pode acontecer de você não conhecer
de imediato a vontade de Deus
para a sua vida, principalmente nas
coisas onde a Bíblia não oferece detalhes
específicos sobre o que Deus deseja que você
faça. Por exemplo: em certa etapa da vida, você
pode se perguntar:
“De que igreja devo fazer parte?”
“Com quem devo me casar?”
“Onde devo morar?”
“Onde devo trabalhar e o que devo fazer?”
Como você pode discernir a vontade de Deus nestes
assuntos? Este estudo lhe proporcionará alguns
indicadores que irão ajudá-lo a andar com
Deus. E se você decidir andar com Deus,
ele lhe mostrará sua vontade para a
sua vida e facilmente você será
capaz de discerni-la.

