
Ou isto não existe?



Deus tem um plano... 

O cristão é servo, escravo… 

Recordando

O cristão não pode conformar-se com o mundo;
precisa transformar-se e consagrar-se.
Renovando-se com oração, estudo bíblico, sermões…
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Como saber a vontade de Deus?IV.

Deus nos proveu de três 
fontes de direção 

• As Escrituras

Estas três luzes têm que estar  
alinhadas, sobrepostas

Fontes de direção

Um certo porto, na Itália…

• As circunstâncias 

• O Espírito Santo



Como saber…IV.
Nem sempre têm a 
resposta específica

Confundimos com 
nossos desejos

Podem ser arranja- 
das por Satanás ou 
por pessoas

Não somente as 
Escrituras

Não somente o 
Espírito Santo

Não somente as 
Circunstâncias



As condições necessáriasIII.
1. As Escrituras Sagradas

• Lendo, refletindo, aplicando, obedecendo  
“Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e 
aconselhem-se uns aos outros…” (Cl 3.16. Js 1.8; Sl 119)

Como usar?

“Tua Palavra é lâmpada para meus pés 
e luz para meu caminho” (Sl 119.105)

• Submetendo nosso desejos e planos à Palavra  
“Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o 
Senhor determina os seus passos” (Pv 16.9. Tg 4 .13-15)



As condições necessáriasIII.
2. O testemunho do Espírito.  
    "Todos os que são guiados pelo Espírito de 
      Deus são filhos de Deus” (Rm 8.14,16)

• É preciso estar em comunhão com o Senhor  
“Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o 
Espírito Santo…” (At 13.1-3)

Mas pode confundir-se com nossos 
desejos e fantasias

• O Espírito nos fala pela Palavra, por impressões e 
inclinações em nosso coração (mente) 

“O coração… é como um rio controlado pelo Senhor; 
 ele o dirige para onde quer”  (Pv 21.1. Sl 119.35-36)



As condições necessáriasIII.
3. As circunstâncias  
    (portas abertas ou fechadas)

• José. Gn 45.4, 5, 7,8

Correspondem à providência de Deus.

Como?  Circunstâncias… Portas…

• Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo 
Espírito de pregar na Ásia e na Bitínia… e foram 
direcionados para a Macedônia (Filipos) (At 16)



As condições necessáriasIII.
Conclusão

É o que Deus deseja para todos, 
principalmente para seus filhos  
(fé, amor, perdão, conduta etc.)

É o que Deus deseja que seus filhos 
façam em situações particulares 
(profissão, casamento, negócios etc.).  
Sl 139.16; Jr 10.23; Tg 4.13-15

vontade 
geral 

vontade 
específica 



As condições necessáriasIII.
Uma oração para terminar:

“Ouve minha oração, Senhor…  Faze-me 
ouvir do teu amor a cada manhã, pois 
confio em ti. Mostra-me por onde devo 
andar, pois me entrego a ti… Ensina-me a 
fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. 
Que o teu Espírito bondoso me conduza 
adiante por um caminho reto e seguro” 
                                                                      Sl 143.8-12, NVT
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