
VIVENDO A VONTADE DE DEUS 
 
 
Mais um ano se inicia, muitas reflexões foram feitas, muitas promessas de mudanças 
foram colocadas no papel, mas já já este ano também se findará como tantos outros 
que se foram e o que ficará é a sensação de que algo ficou inacabado, isso tudo porque 
não sabemos ao certo como aproveitarmos da melhor forma a vida e as oportunidades.  
Quero fazer algumas perguntas: Por que você ainda está vivo? O que Deus quer de fato 
com você? Você está fazendo realmente o que Deus planejou pra você? Você está 
vivendo de acordo com a vontade de Deus? 
           Efésios 5:17 nos diz que: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja 
a vontade do Senhor. Para não ser insensato, que é igual a ser louco, é necessário 
compreendermos a vontade de Deus. 
 
Deus tem uma vontade para cada um de nós e só nos tornamos, verdadeiramente, 
realizados quando a cumprimos. 
A palavra vontade, aqui, vem do grego thelema que significa: o que se tem determinado 
para ser feito; desejo. Ou seja, quando Deus sonhou comigo e com você, ele nos 
projetou dentro da sua vontade. Cabe a cada um de nós saber qual é essa vontade. 
Como é a vontade de Deus:  
 
A primeira coisa que precisamos saber é que Deus não nos projetou para o mal, as 
catástrofes são consequências dos nossos atos.  Porque eu bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o 
fim que esperais. Jr 29:11 
 
Vejamos as características da vontade de Deus: 
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede 
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade 
de Deus. Romanos 12:1,2 

1. Boa –  aghatos: útil, saudável, amável, algo que traz felicidade 
2. 2Agradável – euarestos: a palavra é aceitável 
3. Perfeita –teleios:   não carece de mais nada para estar completo 

PARA CHEGARMOS A ALCANÇAR ESTE NÍVEL DE VONTADE É NECESSÁRIO 
OBSERVARMOS QUE VEM ANTES: 

1. Apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável – o culto 
racional, ou seja, tudo que fizermos pra Deus precisa ter consciência, 
entendimento. 

2. Não nos conformarmos com este mundo 
3. Ter a mente transformada e renovada - arrependimento 

 
O QUE A VONTADE DE DEUS PROPORCIONA EM NOSSAS VIDAS: 
Felicidade, completude, sensação de realização, a sensação de que tudo está dando 
certo e a Bíblia nos relata que isso ocorre porque:  

 É PELA VONDADE DE DEUS QUE HÁ DISTRIBUIÇÃO DE DONS 1 Coríntios 12 1-11 



 É PELA VONTADE DE DEUS QUE SÃO DIRECIONADOS AS VOCAÇÕES E  O 
CHAMADO - Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão 
Timóteo, Colossenses 1:1 

 PASSAMOS A TER UMA VIDA DE GRATIDÃO - Em tudo dai graças, porque esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18 

 E POR FIM TEMOS NOSSAS ORAÇÕES RESPONDIDAS - Ora, nós sabemos que 
Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua 
vontade, a esse ouve. João 9:31 

  
O QUE IMPLICA NÃO FAZERMOS A VONTADE DE DEUS: 

1. Não fazemos parte da sua família - E a multidão estava assentada ao redor dele, 
e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele 
lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em 
redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e 
meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, e minha irmã, e minha mãe. Marcos 3:32-35 

 
2. Não entraremos no Reino dos céus: Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! 

Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está 
nos céus. Mateus 7:21. Fazer a vontade de Deus não é fácil porque enfrentamos 
vários obstáculos entre eles destacamos: 

 Nossas próprias vontades 

 Vontade de outros que tão próximos 

 Influência da sociedade 
       Mas o salmista suplica: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu 
Espírito é bom; guie-me por terra plana. Salmos 143:10 
         
Para que haja manifestação da vontade de Deus em nossas vidas é necessário que se 
tome o primeiro passo: aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida ,pois  a sua vontade 
é  que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 
1 Timóteo 2:4 
 
 
Pra. Derlange Guimarães 
  



DINÂMICA 
 
 
Aparência NÃO é tudo! 
Material: 
Uma jarra com água bem gelada, (só que com sal) 
Copos. 
 
Desenvolvimento: 
Prepare uma jarra de água bem geladinha aparentemente atraente, com pedras de gelo 
e acrescente sal, deixe tudo com uma boa aparência. Ofereça água para sua célula, mas 
não avise que está salgada! Peça para que ninguém coma antes de terminar de distribuir 
os copos de água a todos (desta forma os primeiros a receberem a água não poderão 
avisar aos outros que está ruim). Quando todos beberem e perceberem o gosto 
estranho, fale sobre como todos ficaram animados ao verem a água geladinha e como 
parecia gostosa. Compare a água ao pecado. Assim como ela parecia deliciosa, muitas 
vezes o pecado nos parece muito atraente, mas depois que provamos é horrível, só 
amargura. Depois de explicar, pode distribuir uma água limpa, pra tirar o gosto do sal  
 


