
QUAL A VONTADE DE DEUS PARA MINHA VIDA ?

Essa é uma pergunta que sempre surge quando estamos diante de decisões relevantes em
nossas vidas. O nosso coração, geralmente se apresenta primeiro com uma orientação que
afaga nossa alma. Geralmente os amigos, parentes, livros, sites também são consultados.
Nosso histórico de vida, nossas frustrações e vitórias pregressas também gritam aos nossos
ouvidos. O diabo rosna tentando nos persuadir a aceitar o que a carne deseja, e o próprio
mundo com suas bandejas nos seduz para decidirmos erroneamente.

Diante  de  tantos  ruídos,  tantas  propostas,  tantas  emoções,  sonhos,  desejos,  temores  e
conselhos,  como  discernir  a  vontade  de  Deus?  Há  de  fato  uma  vontade  específica  do
SENHOR para "todas" as coisas na nossas vidas? Se há essa vontade divina, como buscá-
la?

Antes  de  prosseguir  nessa  reflexão,  quero  deixar  aqui  um conselho  pastoral:  Se  deseja
realmente  conhecer  a  vontade  de  Deus  para  sua  vida,  que  também  esteja  disposto  a
obedecê-la (Mateus 7:26 E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será
comparado a um homem insensato.). (1 Pedro 2:15  Porque assim é a vontade de Deus, que,
fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos;) 

Observe  a  oração  de  Jesus,  estando  angustiado,  triste,  por  saber  que  passaria  pelo
sofrimento da cruz.  Essa era a vontade do Pai,  mas em momento  algum era agradável,
gostosa ou desejável. Ele, então, expõe a Deus o seu incomodo: (Mt 26:39 Adiantando-se um
pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim
este cálice!).Uma oração de quem está confrontado com a vontade de Deus, de quem preferia
que as coisas fossem de outra forma, talvez menos dolorosa. Porém ao final do verso Ele diz:
" todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade ". O próprio Cristo já havia
declarado publicamente aos seus discípulos que sua missão não era satisfazer suas vontades
pessoais. (João 6:38 Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas à vontade
daquele que me enviou).

Quer  seja  na  vida  profissional,  diante  de  um  grande  desafio,  um empreendimento,  uma
mudança de área, quer seja na vida amorosa, afetiva, diante de um compromisso de noivado
ou  casamento,  quer  seja  na  vida  espiritual,  diante  de  uma  missão,  um  cargo,  uma
movimentação  no  reino,  estamos  sempre  necessitando  de  uma  orientação  a  mais  para
decidirmos.  E  como  cristãos,  naturalmente  queremos  que  essa  diretiva  venha  do  nosso
Senhor.  Pois a vontade dEle para nós, segundo diz as escrituras (Romanos 12:2),  é boa
perfeita e agradável. 

Há duas chaves mestras para se conhecer a vontade de Deus para uma dada situação.
Primeiro Certifique-se de que o que você está pedindo ou pensando em fazer não é algo que
a Bíblia  condena ou proíbe.  E,  em segundo lugar,  certifique-se  de que o  que você está
pedindo ou pensando em fazer  irá  glorificar  a Deus e ajudá-lo  a crescer  espiritualmente.
Respondendo positivamente  a  essas  duas  questões,  já  eliminamos boa  parte  das  outras
opções de escolha.

Na antiguidade havia duas espécies de pessoas. Os intelectuais gregos, que interpretavam
tudo de acordo com a razão. E os judeus emocionais, que baseavam a vida em experiências
e sentimentos, e ansiavam por fenômenos sobrenaturais (1 Coríntios 1.22  Porque tanto os
judeus  pedem  sinais,  como  os  gregos  buscam  sabedoria;  mas  nós  pregamos  a  Cristo



crucificado). O equilíbrio entre razão humana, suas emoções e a orientação espiritual de Deus
em nossa consciência,  é a melhor maneira de conhecermos a vontade de Deus (Mateus
22.29 Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus ) e
(2 Pedro 3.18 crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo).

Conhecer a vontade de Deus não é tão fácil como parece. As pessoas querem que Deus,
basicamente, diga a elas o que fazer – onde trabalhar, onde morar, com quem se casar, etc.
Se  isso  fosse  uma  verdade,  estaríamos  deixando  de  agir  com  a  razão,  ficaríamos
engessados, e seriamos isentados das responsabilidades pelas nossas escolhas, atribuindo
ao SENHOR as conseqüências sobre todos os acontecimentos da nossa vida. 

Deus raramente fornecerá às pessoas informações assim tão diretas e específicas. Deus quer
que façamos escolhas que estejam em conformidade com sua vontade. Então, como saber
qual a vontade de Deus? 

A vontade de Deus geralmente não é revelada quando desejamos. Precisamos perseverar em
esperar a resposta. Também não se parece com a vontade da maioria, ou com a vontade do 
mundo, muito pelo contrário.

 A vontade do mundo é ganhar... A de Deus é “entregar para receber”
 A vontade do mundo é olho por olho dente por dente... A de Deus é perdoar até os 

ofensores, dar a outra face...
 A vontade do mundo é quanto mais forte melhor... A de Deus é quando sou fraco ai é 

que sou forte ...”
 A vontade do mundo é faça tudo para ganhar a vida... A de Deus é aquele que buscar 

salvar sua vida, perdê-la-á...
 A vontade do mundo é enquanto durar o amor... A de Deus é até que a morte os 

separe

A vontade de Deus nem sempre se encaixa na minha lógica humana (Romanos 11:33-36 Óh
profundidade  da  riqueza,  tanto  da  sabedoria  como  do  conhecimento  de  Deus!  Quão
insondáveis  são  os  seus  juízos,  e  quão  inescrutáveis,  os  seus  caminhos!  Quem,  pois,
conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?  Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as
coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!)

Vamos tentar alistar algumas dicas abençoadas para conhecer a vontade de Deus:

1º- Medite na Sua Palavra

A  Bíblia  ela  é  a  segura  Palavra  de  Deus  e  nunca  falha!  Se  apenas  vivêssemos  em
conformidade com a Bíblia, nos sairíamos muito bem em nossas escolhas na vida.

Nenhuma direção de Deus será contrária ou revogará os princípios contidos nas Escrituras
Sagradas. A Palavra de Deus é luz e vida, e sem Ela nos corrompemos e ficamos suscetíveis
a fazer escolhas equivocadas. (João 5:39  Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a
vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim)  e também (Marcos 12:24  E Jesus,
respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras
nem o poder de Deus?)



2º- Busque conselheiros piedosos

Um conselheiro piedoso também pode nos ajudar a encontrar a vontade de Deus (Provérbios
11.14   Não  havendo  sábia  direção,  o  povo  cai,  mas,  na  multidão  de  conselheiros,  há
segurança).  Alguém mais experiente e maduro na fé, que está há mais tempo na jornada
cristã, e que acredita verdadeiramente na Bíblia e faz o que Ela diz. Alguém que testemunha,
ganha almas, e está fazendo um bom trabalho para o Senhor. Não devemos nos aconselhar
com neófitos ou recém-convertidos.

3º- Observe as circunstâncias 

Portas que se abrem ou se fecham, evidências favoráveis ou negativas das circunstâncias
podem ser grandes sinaleiros divinos para nós. (Romanos 8:28 Sabemos que todas as
coisas  cooperam  para  o  bem  daqueles  que  amam  a  Deus,  daqueles  que  são
chamados segundo o seu propósito.).   Evidentemente não podemos nos assentar e
considerar cada obstáculo como um sinal de Deus para desistirmos.

4º - Ouça o cicio do Espírito Santo.

É aquela voz suave do Espírito Santo que nos dá a certeza da vontade de Deus, e que é
aquilo que devemos fazer (Isaías 30:21 Quando te desviares para a direita e quando te
desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo:
Este  é  o  caminho,  andai  por  ele).  É  quando  temos  a  paz  de  Deus  no  coração
(Filipenses 4:7  E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso
coração e a vossa mente em Cristo Jesus). E se a paz o abandonar depois da decisão,
volte atrás! 

5º- Peça sinais

Na verdade não deveríamos necessitar de sinais, pois a Bíblia contém tudo que precisamos
saber para tomarmos nossas decisões com base na vontade de Deus, porém, encontramos
vários relatos de homens que, por sua incredulidade, pediram sinais a Deus. (Juízes 6:17   E
Gideão lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o
Anjo  que comigo  falas.)  Mas  por  misericórdia  o  Senhor  nos  envia  sinais  e  permite  que
façamos provas para ter certeza. (João 4:48  Então, Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e
milagres, não crereis.)

Poderíamos  descrever  outras  formas,  afinal,  Deus  tem  uma  multiforme  graça  para  nos
orientar, mas o mais importante e termos a certeza de que o Senhor deseja que seus filhos
andem orientados por Sua vontade. Foi isso que Ele disse a seu servo Abraão no deserto:
(Genesis 17:1 Eu sou o Deus todo-poderoso; ande segundo a minha vontade e seja íntegro /
perfeito.)

Fazer a vontade de Deus não deve ser um fardo, mesmo quando contraria nossas vontades
da  alma,  mas  um  exercício  de  submissão  e  demonstração  de  maturidade  espiritual.  O
salmista declara os motivos que o levam a obedecer com alegria: (Salmos 40:8  Deleito-me
em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração /  Salmos
119:11  Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar / errar contra ti.)



Não tome suas decisões sem a certeza de que esta fazendo a vontade de Deus, e caso tenha
dúvidas, não hesite em pedir a Ele que lhe dê sabedoria para escolher o melhor caminho:
(Salmos 143:10  Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus; guie-me o teu bom
Espírito por terra plana."

A pergunta que ecoa em nossos ouvidos é. Conhecendo a vontade de Deus, somos capazes
de obedece-la ? Estamos dispostos a isso ?

Segundo as escrituras, a resposta é sim. Deus nos capacitou a obedecermos sua vontade
mesmo quando contraria nossas expectativas. E mais que isso, demonstramos o nosso amor
a Ele, obedecendo. (1João 5:3  Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os
seus mandamentos não são difíceis de obedecer)

Aquele que pede o conselho de Deus para praticar atos contrários a sua vontade não vai
receber Sua ajuda. (João 9:31 Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem
que o teme e pratica a sua vontade).

Deus sabe de tudo a nosso respeito, Ele conhece nossas necessidades, Ele nos ama e cuida
de nós. Nosso maior desafio na vida cristã é entregar nosso corpo, mente e vontade a Jesus,
e deixar que Ele decida a nossa vida. E,  mesmo quando parecer demorar,  devemos nos
manter ocupados, servindo a Ele e esperando a plenitude do Seu tempo para agir a nosso
favor. Vejamos alguns outros textos sagrados:

 1 João 5:14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos
alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 

 Hebreus  10:36 Vocês  precisam  perseverar,  de  modo  que,  quando  tiverem  feito  a
vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; 

 1Tes 5:18  Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.

 Efésios 5:17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a
vontade do Senhor. 

 1João 2:17 Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que
faz a vontade de Deus permanece eternamente. 

 
Quer ser bem sucedido em todas as áreas de sua vida ? Então obedeça a vontade de Deus
(Lucas  11:28   Jesus  respondeu:  Antes  bem-aventurados  (felizes)  aqueles  que  ouvem  a
palavra de Deus e a observam / obedecem.)

Ore assim: 
Pai! Que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu... (Mateus 6:10)
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