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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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COMO CONHECER A 
VONTADE DE DEUS

Se Jesus Cristo encontrasse você face a face, o que 
você faria?

Primeiro você cairia com o seu rosto em terra 
e Lhe prestaria culto em adoração, e eu também. 
Mas suponha que você pudesse perguntar uma 
coisa ao Senhor Jesus; e Ele lhe desse permissão, o 
que você perguntaria?

Você sabe o que eu acho que seria? Eu acho 
que você iria perguntar a Jesus: “Senhor, que 
queres que eu faça? Qual é a Sua vontade para a 
minha vida?”.

Isto realmente aconteceu em Atos 9:1-6. 
O Cristo ressuscitado apareceu a um homem 
chamado Saulo, e isso foi o que aconteceu:

E Saulo, respirando ainda ameaças e 
mortes contra os discípulos do Senhor, 
dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe 
cartas para Damasco, para as sinagogas, a 
fim de que, se encontrasse alguns deste 
Caminho, quer homens quer mulheres, os 
conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no 
caminho, aconteceu que, chegando perto 
de Damasco, subitamente o cercou um 
resplendor de luz do céu. E, caindo em 
terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 
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Saulo, por que me persegues? E ele disse: 
Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu 
sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é 
para ti recalcitrar contra os aguilhões. E 
ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que 
queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: 
Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será 
dito o que te convém fazer. 

Saulo, que mais tarde recebeu o novo nome de 
Paulo, fez as duas maiores perguntas que alguém 
poderia fazer: “Quem és, Senhor?” e “... Senhor, que 
queres que eu faça?”. E ele passou o resto de sua 
vida encontrando a resposta para essa segunda 
questão. E essa é a questão que eu quero ajudá-lo 
a lidar em sua vida.

Hoje, a humanidade tem sido descrita como 
uma geração de pessoas mal guiadas numa era de 
mísseis teleguiados. Na verdade, somos criaturas 
inteligentes que perderam a própria direção na 
escuridão.

Felicidade é algo que você 
nunca encontra ao procurá- 

-la. Felicidade é algo que 
você encontra ao caminhar 

servindo a Jesus.    

Li recentemente sobre um jovem cadete que 
fez sua primeira viagem num navio de guerra 
destróier atravessando o oceano. Por ter recebido 
um treinamento impecável, ele foi designado 
para tirar o navio do porto e trazê-lo de volta aos 

Estados Unidos. Por ser essa a sua primeira missão, 
ele queria cumpri-la corretamente.

Ele era um jovem oficial muito brilhante; 
e minutos após ter aceitado a incumbência, o 
convés já estava cheio de ação e agitação. Em alta 
voz dava comandos para as várias áreas do navio. 
Tudo estava funcionando como um relógio suíço 
na medida em que o destróier saia do porto. Vale 
dizer que essa é uma manobra muito meticulosa e 
traiçoeira.

Eles estavam navegando em tempo recorde 
quando alguém veio até o jovem cadete e disse: 
“Você tem uma mensagem do capitão”. Ele achou 
estranho porque era uma mensagem de rádio. Aqui 
está o que o capitão disse: “Rapaz, você fez um 
excelente trabalho. Você fez a manobra com grande 
rapidez e prontidão, e de acordo com o livro. Mas 
há uma regra não escrita que você ignorou. Da 
próxima vez que você sair do porto, certifique-se 
que o capitão esteja a bordo”.

Amigo, não importa quão sábio ou capaz você 
seja, antes de sair do porto, é melhor ter certeza 
que o capitão esteja a bordo! Em outras palavras, 
tenha certeza de que você está na vontade de 
Deus. Jeremias 10:23 diz: “Eu sei, ó SENHOR, que 
não é do homem o seu caminho; nem do homem 
que caminha o dirigir os seus passos.”.

Deixe-me dar a você três sugestões quanto à 
vontade de Deus na vida de Paulo em Atos 9. Se 
você entender essas verdades, você certamente 
estará indo bem no caminho para conhecer e fazer 
a vontade de Deus em sua vida. Eu oro para que o 
Espírito Santo de Deus marque essas premissas em 
seu coração.
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A DIREÇÃO DE DEUS É PROMETIDA

 A primeira coisa que gostaria que você considerasse 
sobre a vontade de Deus é que Ele prometeu guiá-
lo. Atos 9:6 diz:

E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, 
que queres que eu faça? E disse-lhe o 
Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá 
te será dito o que te convém fazer.

Não acho que Jesus poderia ter dado a Paulo 
uma melhor promessa do que essa. Ele perguntou 
a Jesus o que precisava fazer, e Jesus disse: “... lá te 
será dito ...”.

“Tudo bem”, você pode dizer: “é o que o Senhor 
disse a Paulo, mas Ele não diz isso para mim“. Bem, 
vamos ver o que Deus prometeu a você nesta 
questão de direção.

A Bíblia diz:

Porque somos feitura sua, criados em 
Cristo Jesus para as boas obras, as quais 
Deus preparou para que andássemos 
nelas. (Efésios 2:10)

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. Então me 

invocareis, e ireis, e orareis a mim, e 
eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes com todo 
o vosso coração. (Jeremias 29:11-13)

Em pleno português, isto significa que Deus 
tem um plano para a sua vida.

O Salmo 37:23 diz: “Os passos de um homem 
bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se 
no seu caminho.” No Salmo 32:8, Deus disse: 
“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que 
deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.”

Essas são promessas maravilhosas! E há mais:

Confia no Senhor de todo o teu coração, 
e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos os 
teus caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas. (Provérbios 3:5-6)

E o SENHOR te guiará continuamente. 
(Isaías 58:11a)

Amigo, a direção de Deus é prometida página 
após página em Sua Palavra. Quão abençoado é 
você, se conhece o Senhor!

Você tem um pai acima de você controlando 
todas as coisas. Você tem o Salvador ao seu lado 
direcionando seus passos. Você tem o Espírito 
Santo dentro de você convencendo seu coração. 
Você pode conhecer a direção do Senhor, e você 
pode conhecer a Sua vontade.
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A VONTADE DE DEUS CHEGA A 
NÓS DE TRÊS MANEIRAS

Existem três maneiras pelas quais a vontade de 
Deus nos é revelada:

A VONTADE SOBERANA DE DEUS
A vontade soberana de Deus é sempre cumprida. 
Nós não podemos pará-Lo. Ele realiza tudo o que 
deseja porque não há ninguém que possa resistir 
a Ele.

A vontade soberana de Deus é misteriosa. 
Também é desconhecida, exceto a Ele. Quando 
você está intrigado com o que Deus faz, você precisa 
se lembrar: “As coisas encobertas pertencem ao 
Senhor nosso Deus ...”. (Deuteronômio 29:29a)

Você vai ser uma pessoa mais feliz, se 
simplesmente deixar Deus ser Deus. Há certas 
coisas que você nunca compreenderá até a sua 
chegada ao céu – se conseguir entendê-las, mesmo 
estando lá. A vontade soberana de Deus não pode 
ser frustrada. Nem mesmo a folha de uma árvore 
cai sem a Sua permissão.

A VONTADE MORAL DE DEUS
Existem coisas que Deus diz que são certas e 
outras que Deus diz que são erradas. Essas coisas 
comunicam Sua vontade moral. É errado cometer 
fornicação. É errado roubar. É errado assassinar. É 
errado mentir. O orgulho é algo errado.

Por outro lado, amor é algo certo. Justiça é 
certo. Honestidade é certo. Bondade é certo. A 
vontade moral de Deus não vai mudar para você ou 
para mim. Existe um padrão fixo de certo e errado 
porque Deus disse assim.

Se você quer conhecer a vontade moral de 
Deus, você pode facilmente descobri-la. Ela não 
está oculta. Ela encontra-se em Sua Palavra sem 

vacilar, sem pedir desculpas, ou hesitação. Deus 
diz que isto é certo e que aquilo é errado.

A VONTADE PESSOAL DE DEUS
Deus também tem uma vontade pessoal. Ele tinha 
uma vontade pessoal para Paulo que Ele revelou 
primeiro a Ananias:

Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque 
este é para mim um vaso escolhido, para 
levar o meu nome diante dos gentios, e 
dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe 
mostrarei quanto deve padecer pelo meu 
nome. (Atos 9:15-16)

Deus tinha um plano muito especial para Paulo. 
E, assim como Deus escolheu Paulo para cumprir a 
Sua vontade de uma maneira específica, Ele tem 
uma vontade pessoal e especial para você e para 
mim.

Deixe-me mostrar como as três maneiras 
trabalham juntas. Foi da vontade soberana de Deus 
que um homem chamado Adrian Rogers se tornasse 
parte de Seus eleitos. Aleluia! Eu não entendo isto, 
mas eu me alegro com isso. Deus soberanamente 
estabeleceu o Seu amor sobre mim e me salvou. Eu 
agradeço a Ele por isso.

Então houve a vontade moral de Deus que eu 
me casasse com uma mulher cristã. A Bíblia me diz 
claramente para não estar em julgo desigual com 
uma pessoa incrédula. Então, eu sabia que se eu 
me casasse, deveria casar-me com uma crente no 
Senhor Jesus Cristo.

Deus também tinha uma vontade pessoal para 
mim, e o nome dela era Joyce! Veja, a soberania 
de Deus atuou em minha vida. Sua vontade moral 
estava em minha esposa. Eu sabia que queria me 
casar com uma moça cristã. Mas sempre que levava 
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Joyce para a sua casa depois de um encontro ou 
depois da igreja, eu ia para casa e orava: “Ó Deus, 
permita que Joyce me ame. Faça que ela me ame 
porque eu quero casar com essa moça.”

Creio de todo o meu coração que Deus 
respondeu a minha oração porque ela estava em 
Sua vontade, e creio que Deus me deu aquela 
maravilhosa e especial moça chamada Joyce porque 
Ele tinha um plano para a minha vida e a dela. Da 
mesma forma, Deus tem uma vontade pessoal para 
a sua vida.

O fato de Deus estar interessado em você ou 
em mim demonstra Seu grande amor para conosco. 
Apesar de sermos apenas uma gota de vapor num 
oceano de existência, Deus sabe tudo sobre nós. 
Sua Palavra diz:

Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; 
de longe entendes o meu pensamento. 
Cercas o meu andar, e o meu deitar; e 
conheces todos os meus caminhos. (Salmo 
139:2-3)

Os próprios cabelos de nossas cabeças estão 
contados (ver Lucas 12:7). Amigo, Deus se importa 
com você. Ele ama você.

Um menino que estava orando a Oração do Pai 
Nosso disse: “Pai nosso que estás no céu, como Ele 
sabe o meu nome?”. O texto desse garoto podia 
estar errado, mas sua teologia estava correta. 
Deus sabe o seu nome. Você é precioso para Ele. A 
direção e liderança de Deus são prometidas a você 
e a mim.

SEIS MITOS SOBRE A VONTADE DE DEUS

Existem alguns mitos sobre a vontade de Deus que 
muitas pessoas acreditam ser verdade. Deixe-me 
expor estes:

MITO 1: DEUS LHE DARÁ UMA DIREÇÃO 
A SEGUIR PARA A SUA VIDA

A vontade de Deus não é simplesmente um mapa 
com estradas a ser seguido; é um relacionamento 
com Ele. Deus não deu para o apóstolo Paulo um 
guia de estradas, e Ele não vai dar um para você. 
Ele nos dá algo muito melhor: Ele mesmo.

Quando Deus guiou os filhos de Israel 
pelo deserto, por acaso Ele lhes deu um mapa 
para seguir? Não, Ele lhes deu a Sua presença 
permanente em colunas de nuvem e fogo. Ele disse: 
“Siga estes”. Tudo o que eles tinham que fazer era 
permanecer em um relacionamento com Ele.

Os próprios cabelos de 
nossas cabeças estão 

contados (ver Lucas 12:7). 
Amigo, Deus se importa 
com você. Ele ama você.    

Muitos de nós queremos que Deus nos dê 
um mapa que nos forneça instruções para onde 
devemos ir. Mas sou feliz por Deus não fazer isso. 
Isto tiraria o romance e o entusiasmo de segui-
-Lo. Além disso, não estaríamos mais felizes se 
soubéssemos o que o amanhã reserva para nós. E, 
poderia também até nos trazer medo e apreensão. 
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Sou feliz por não sabermos, pois o futuro a Deus 
pertence.

Um dia enquanto eu estava na faculdade, um 
jovem pregador estava sentado ao meu lado e disse: 
“Adrian, adivinha o que eu fiz na semana passada? 
Eu passei por Memphis, Tennessee, e parei para 
ver o Dr. R. G. Lee da Igreja Batista Bellevue”. O Dr. 
Lee foi um dos ex-pastores da Bellevue, e foi um 
dos maiores, mais piedosos e talentosos ministros 
que já andaram pela face da terra.

Para aquele teólogo neófito dizer que tinha 
visitado o Dr. Lee, absolutamente me surpreendeu. 
Eu me perguntei como este meu amigo conseguiu 
falar com ele e a razão do Dr. Lee querer perder 
seu tempo com um iniciante como ele. Eu estava 
pensando em todas essas coisas, mas ao mesmo 
tempo eu estava pensando: “Puxa vida! Com 
certeza eu também gostaria de fazer isso”. Para 
mim, teria sido como visitar o presidente na Casa 
Branca.

Então, pedi ao meu amigo que me contasse 
sobre a visita dele. Ele me contou como foi à sala 
anexa e perguntou à secretária do Dr. Lee se podia 
ver o Dr. Lee. Ela disse que ele poderia entrar por 
alguns minutos. A essa altura eu estava realmente 
interessado, então lhe perguntei: “O que você fez?”.

“Bem”, ele respondeu, “nós conversamos um 
pouco, e então o Dr. Lee orou por mim.”. Todo este 
tempo eu estava tentando imaginar a sala do Dr. 
Lee, tentando imaginar toda aquela cena.

Bem, os anos vieram e se foram, e eu me 
tornei pastor da mesma igreja, sentado no mesmo 
escritório. Um dia, a secretária me avisou pelo 
interfone dizendo: “Pastor, o Dr. Lee está aqui e 
quer saber se ele pode entrar e ver você por alguns 
minutos. Eu disse: “Bem, sim ... deixe-o entrar”.

Meu ponto é esse: Sou tão feliz por não saber 
quando era estudante universitário que um dia 

estaria sentado na sala do Dr. Lee, e ele viria me ver. 
Isso me faria entrar em parafuso! Eu nunca teria 
conseguido fazer nada antes daquele momento. 
Graças a Deus que Sua vontade não é um mapa 
com estradas; é um relacionamento.

MITO 2: DEUS É UM DESMANCHA-
PRAZER CELESTIAL

Muitas pessoas não querem conhecer a vontade 
de Deus porque têm medo do que possa ser. Elas 
dizem: “Se eu dissesse ao Senhor que faria tudo 
o que Ele quer que eu faça, eu não conseguiria 
imaginar o que Ele poderia querer que eu fizesse, 
ou para onde Ele poderia me enviar!”. De onde foi 
que tiramos uma ideia tão tola?

Suponha que um menino adolescente viesse 
ao pai e dissesse: “Papai, eu estou convencido que 
você é um bom homem, piedoso e sábio. Eu decidi 
que de agora em diante, tudo o que o senhor quiser 
que eu faça, eu vou fazer. Seu desejo será uma 
ordem”.

Agora, duvido que muitos adolescentes digam 
isso hoje em dia! Mas, e se você tivesse um filho 
que dissesse isso para você? O que você faria?

Você responderia: “Bem, agora ... vamos ver 
o que posso fazer para tornar sua vida miserável. 
Rapaz, você vai se arrepender de ter me dito isto! 

Claro que você não responderia isso se fosse 
realmente um pai sábio e amoroso! Amigo, não 
tenha medo da vontade de Deus para a sua vida. A 
vontade de Deus é o que você desejaria se tivesse 
juízo suficiente para desejá-la!

Deus é um bom Pai, Ele te ama. Ele não tem o 
propósito de prejudicar você.
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MITO 3: DEUS FALA APENAS 
PARA CERTAS PESSOAS.

Você já ouviu isso. Muitas pessoas dizem que Deus 
tem um chamado para pastores, missionários e 
para outras pessoas que fazem a Sua obra, mas Ele 
não tem um chamado para as “pessoas” cristãs em 
geral.

Quero dizer para você com toda a unção e do 
fundo de minha alma que Deus tem um chamado 
especial e individual para você, seja você um 
missionário, secretário, pastor ou encanador! 
Temos visto que Deus tem um plano para a vida de 
cada pessoa. Nunca pense que o chamado de Deus 
é apenas para certas pessoas.

Deus tem um plano para a vida 
de cada pessoa. Nunca pense 

que o chamado de Deus é 
apenas para certas pessoas.    

MITO 4: A VONTADE DE DEUS É SEMPRE 
UMA EXPERIÊNCIA DRAMÁTICA DO 
TIPO “ESTRADA DE DAMASCO”.

Mito número quatro que eu quero destruir é que 
Deus tem que fazer você cair e fazer brilhar uma 
luz do céu para revelar a vontade dEle para você. 
Veja, isto pode ser assim, mas também pode não 
ser.

Em 1 Reis 19:9-11a, vamos ler como Deus falou 
com Elias:

E ali entrou numa caverna e passou ali a 
noite; e eis que a palavra do SENHOR veio 

a ele, e lhe disse: Que fazes aqui Elias? E 
ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo 
SENHOR Deus dos Exércitos, porque os 
filhos de Israel deixaram a tua aliança, 
derrubaram os teus altares, e mataram 
os teus profetas à espada, e só eu fiquei, 
e buscam a minha vida para ma tirarem. 
E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te 
neste monte perante o SENHOR.

Então, Elias fez como lhe foi dito. No topo da 
montanha Deus enviou um vento, um fogo e um 
tremor de terra; mas Deus não estava em nenhum 
deles. Então a Bíblia diz em 1 Reis 19:12 que havia 
uma “voz mansa e delicada” de Deus.

Às vezes Deus fala por meio de terremotos. Às 
vezes Ele fala por meio de fogo. Paulo teve essa 
experiência na estrada para Damasco. Mas deixe 
Deus ser Deus em sua vida.

Deus fala silenciosamente para algumas 
pessoas, mas Ele tem que falar alto para chamar 
a atenção de outras. Não acredite no mito de que 
você deve ter algum tipo de experiência dramática 
como a de um tremor de terra para encontrar a 
vontade de Deus.

 MITO 5: DEUS SOMENTE REVELA SUA 
VONTADE PARA GENTE JOVEM.

Estou sempre dizendo aos jovens que encontrem 
a vontade de Deus porque a vida deles está diante 
deles. Mas, quer tenha nove ou noventa e nove 
anos, você deve estar buscando a vontade de Deus 
todos os dias de sua vida.

Se você acordou esta manhã e ainda está aqui, 
Deus ainda tem um plano para a sua vida! Se Deus 
tivesse terminado com você, Ele teria levado você 
para o céu.
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Alguém pode dizer: “Deus me chamou para 
ser pregador quando eu era jovem, mas perdi a 
oportunidade”. Outro pode dizer: “Deus me chamou 
para ser missionário quando eu era jovem, mas 
perdi a oportunidade”. E daí que a oportunidade 
não foi aproveitada? Isso está no passado. Encontre 
a vontade de Deus agora. Deus diz: “E restituir-vos-
-ei os anos que comeu o gafanhoto”. (Joel 2:25a)

 MITO 6: DEUS GOSTA DE ESCONDER 
DE NÓS A SUA VONTADE.

Há pessoas que realmente pensam que Deus está 
brincando de esconde-esconde com a Sua vontade. 
Eles não poderiam estar mais longe da verdade.

Vamos voltar para aquele rapaz adolescente 
por um minuto. Suponha que seu pai lhe dissesse: 
“Filho, há algo que quero que você faça. Se você 
fizer isso, eu vou recompensá-lo generosamente. 
Mas se você não fizer isso, eu vou levá-lo para o 
galpão de madeira e aplicar a tábua da educação ao 
seu banco de conhecimento!”.

Agora, suponha que o filho responda: “Tudo 
bem, papai, já que você coloca dessa forma, o que é 
que o senhor quer que eu faça?”.

E seu pai responde: “Eu não vou contar a você. 
Cabe a você descobrir”. Que tipo de pai faria isso?

Amigo, a vontade de Deus não é uma caça aos 
ovos de Páscoa! Deus quer revelar a Sua vontade. 
Na verdade, você não encontra a vontade de Deus; 
a vontade de Deus te encontra quando você está 
andando no Espírito!

 

A DIREÇÃO DE DEUS 
É PROVISIONAL

Já que a direção de Deus é prometida, certas 
provisões entram em cena antes que você possa 
conhecer a Sua direção. Vamos dar uma olhada em 
algumas dessas provisões.

DEVE HAVER DISPOSIÇÃO

Vamos olhar para a resposta de Ananias quando o 
Senhor aparece para ele em Atos 9:10:

E havia em Damasco um certo discípulo 
chamado Ananias; e disse-lhe o Senhor 
em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis- 
me aqui, Senhor. 

Apesar de Ananias estar com muito medo 
de Paulo, sua resposta deixa claro que ele estava 
disposto a fazer o que Deus queria que ele fizesse.

Algumas pessoas querem fazer a sua própria 
vontade e mandar Deus estampar um carimbo de 
aprovação.

Ouvi falar de um homem que vivia como 
andarilho - indo quando e onde tivesse vontade 
de ir. Alguém lhe perguntou: “Bem, quando você 
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chega numa bifurcação na estrada, como você 
decide qual caminho seguir?”

“Ah,” ele disse, “eu apenas pego uma vara e 
a jogo no ar. Seja qual for a direção que ela cair, 
este será o caminho que seguirei. É claro que às 
vezes  preciso jogá-la seis vezes para que ela caia 
de maneira certa!”.

É assim que somos, não é? Nós dizemos: “Ah 
Senhor, seja o que for que queres que eu faça, estou 
disposto a fazer”. Mas é mentira. Nós realmente 
não queremos dizer isso. Se você quer conhecer a 
vontade de Deus, deve haver uma disposição.

DEVE HAVER MANSIDÃO

Paulo perguntou ao Senhor o que Ele queria que ele 
fizesse. Isto é, Paulo reconheceu que Deus estava 
no controle, não ele. É um sinal de humildade e de 
um coração que aceita ser ensinado.

Moisés era considerado “... mui manso, mais 
do que todos os homens que havia sobre a terra” 
(Números 12:3). O Novo Testamento nos diz 
que “Bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra; ...” (ver Mateus 5:5). Mansidão 
significa que você é alguém que pode ser ensinado. 
Tiago 3:13 ensina:

Quem dentre vós é sábio e entendido? 
Mostre pelo seu bom trato as suas obras 
em mansidão de sabedoria.

Salmo 25:9 é também um versículo chave: 
“Guiará os mansos em justiça e aos mansos 
ensinará o seu caminho.”. Se você não é manso, 
você não conhecerá a vontade de Deus.

DEVE HAVER ABERTURA

Paulo estava buscando ativamente a vontade de 
Deus. Você tem estado aberto à vontade de Deus? 
Você tem honesta e sinceramente dito ao Senhor: 
“Eu quero conhecer a Sua vontade?” Sofonias 2:3a 
diz:

Buscai ao SENHOR, vós todos os mansos 
da terra, que tendes posto por obra o seu 
juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão;

Não cabe a Deus colocar a mão em seu ombro 
e virá-lo para a Sua direção. Você precisa ser como 
Paulo e dizer: “Senhor Deus, o que é que o Senhor 
realmente quer que eu faça?”.

Se você sente que está tropeçando e não pode 
encontrar a vontade de Deus, então, quanto tempo 
você está gastando sozinho com Deus e com a sua 
Bíblia aberta se apresentando para o dever?

Pode ser que Deus 
esteja falando, mas você 
simplesmente não está 

ouvindo. Você deve estar 
aberto para o que Deus 

quer mostrar a você.    

Pode ser que Deus esteja falando, mas você 
simplesmente não está ouvindo. Mesmo quando 
você ora, é possível não ouvi-Lo. Em vez de dizer: 
“Fala, Senhor, Seu servo ouve”, você pode acabar 



18 19

dizendo: “Ouça Senhor, Seu servo está falando”. 
Você deve estar aberto para o que Deus quer 
mostrar a você.

DEVE HAVER SUBMISSÃO

A Bíblia diz em Atos 9:8 que quando Paulo se 
levantou da terra, “... E, guiando-o pela mão, o 
conduziram a Damasco.”. Você consegue imaginar 
isso?

Paulo era um forte e ferrenho perseguidor da 
igreja - tipicamente sendo aquele que levava os 
homens cativos. Agora, ele está sendo conduzido 
como um cordeirinho. Quando Paulo se levantou 
do pó naquele dia, ele era um homem rendido ao 
Senhor!

Romanos 12:1 diz:

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.

Você pode dizer isso a Deus e realmente 
significar isso? “Eu me apresento a Ti, Senhor, para 
fazer a Sua vontade”. Sem hesitação. Sem reserva. 
Em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer 
custo. Você pode dizer isso? Você se rendeu à 
vontade de Deus e está pronto para fazer o que Ele 
pede quando Ele mostrar a você?

Imagine um homem empurrando um carro 
velho até um posto de combustível. Todos os 
quatro pneus estão furados. Não há óleo no cárter. 
Os faróis estão quebrados. A bateria sumiu. Todos 
os para-lamas estão amassados. O fundo do tanque 
de gasolina está enferrujado.

O atendente do posto sai para lhe atender de 
olhos arregalados e o homem do carro diz com um 
grande sorriso: “Enche o tanque!”.

Se você fosse o atendente, o que você faria? Eu 
acho que você diria: “Para quê?”.

É assim que alguns de nós nos aproximamos 
de Deus para buscar a Sua vontade. Deus diz: 
“Para quê? Por que eu deveria lhe mostrar a Minha 
vontade? Você não está preparado para isso. Você 
não está falando sério”.

Você não pode esperar conhecer a vontade 
de Deus a menos que tenha disposição, mansidão, 
abertura e a submissão que o apóstolo Paulo 
demonstrou quando disse: “Senhor, que queres 
que eu faça?”.
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A DIREÇÃO DE DEUS É PRÁTICA 

Uma terceira proposição que desejo que você veja 
a respeito da vontade de Deus é esta: Sua direção 
é prática. Atos 9 revela algumas maneiras muito 
práticas que Deus nos deu para conhecer a Sua 
vontade.

OS MILAGRES DE DEUS

Uma maneira que você pode conhecer a vontade de 
Deus é por milagres. Eu seria desonesto se deixasse 
isso de lado. Deus deu a Paulo uma visão milagrosa 
em Atos 9:3: “E, indo no caminho, aconteceu 
que, chegando perto de Damasco, subitamente o 
cercou um resplendor de luz do céu.”.

Deus pode falar com você em uma visão ou em 
um sonho. Ele pode até falar com você com uma 
voz audível. Você lembra o que aconteceu com 
Elias quando ele estava na montanha?

No entanto, Deus não nos guia normalmente 
dessa maneira. E desde que a Palavra de Deus 
está completa, esses tipos de milagres não são 
necessários hoje. Mas eu cito a experiência de 
Paulo porque está na Palavra.

Deus pode falar com você dessa maneira. Mas 
se você tiver uma visão, sonho ou alguma outra 
coisa; você precisa verificar isso pelos seguintes 

aspectos que lhe darei a seguir, afim de que tudo 
seja confrontado com a verdade.

PALAVRA DE DEUS

Deus vai falar com você e guiá-lo com a Sua Palavra. 
Deus guiou Paulo com a Sua Palavra em Atos 9? É 
melhor você acreditar.

Paulo era um rabino imerso no Antigo 
Testamento. Pouco antes de sua experiência na 
“Estrada de Damasco”, ele ouviu um sermão de um 
dos maiores pregadores que já viveu — o homem 
ungido de Deus chamado Estevão. (veja Atos 6 e 7)

Eu creio que Jesus estava se referindo a Paulo 
ter ouvido a Palavra de Deus quando Ele disse 
a Paulo: “Duro é para ti recalcitrar contra os 
aguilhões.” (Atos 9:5b). Isto é, é difícil argumentar 
com a Palavra de Deus. 

A Palavra de Deus nos guia. O Salmo 119:105 diz: 
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz 
para o meu caminho.”. Você sabia que grande parte 
da vontade de Deus para a sua vida já consta na 
Bíblia?

Por exemplo, escrevi anteriormente que não é 
da vontade moral de Deus que você se case com 
uma pessoa incrédula. Se você está namorando 
uma pessoa não salva, você não precisa perguntar a 
Deus se Ele quer que você se case com esta pessoa. 
Você já sabe a resposta.

Você vai descobrir a vontade de Deus muitas 
vezes simplesmente lendo sua Bíblia. Se você 
deseja um estudo fascinante e esclarecedor, 
obtenha uma concordância bíblica e procure as 
referências sobre a vontade de Deus na Bíblia. 
É pura arrogância para nós orarmos “Deus nos 
mostre a Sua vontade”, quando às vezes Deus já nos 
mostrou Sua vontade.
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POVO DE DEUS

Deus também irá guiá-lo pelo Seu povo. Isso fica 
claro a partir do exemplo de Ananias em Atos 
9:10-14:

E havia em Damasco um certo discípulo 
chamado Ananias; e disse-lhe o Senhor 
em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-
me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: 
Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, 
e pergunta em casa de Judas por um 
homem de Tarso chamado Saulo; pois 
eis que ele está orando; E numa visão 
ele viu que entrava um homem chamado 
Ananias, e punha sobre ele a mão, para 
que tornasse a ver. E respondeu Ananias: 
Senhor, a muitos ouvi acerca deste 
homem, quantos males tem feito aos teus 
santos em Jerusalém; E aqui tem poder 
dos principais sacerdotes para prender a 
todos os que invocam o teu nome. 

Cada palavra que Ananias disse vinha direto 
de seu coração (isto porque o coração dele estava 
na garganta!). Mas é precisamente aqui que está 
o ponto. Assim como Deus falou com Paulo, Ele 
também usou Ananias para confirmar a vontade 
dEle para Paulo. Deus frequentemente faz isso. 
A Bíblia diz que “... e há vitória na multidão dos 
conselheiros.” (Provérbios 24:6b)

Quando Deus está falando com você sobre 
algo, Ele frequentemente confirmará isso para 
outra pessoa. Não fique tão orgulhoso a ponto de 
não querer receber conselho de outras pessoas.

Quando fui ordenado para pregar, o Conselho 
de Ordenação me fez esta pergunta: “O que você 
faria se recusássemos ordenar você?”.

Você sabe o que este rapaz de dezenove anos 
respondeu? Primeiro me levantei, enrolei uma 
túnica de justiça em mim e disse: “Eu pregaria 
assim mesmo. Eu não dependo de vocês homens. 
É Deus quem me chamou”.

Eu pensei que isto soasse bem. Mas eu vou 
lhe dizer, depois de ter estado na estrada por um 
tempo, eu valorizo a opinião de homens sábios 
e piedosos ao meu redor. Em uma multidão de 
conselheiros há sabedoria.

É algo terrível para um homem pensar que 
ele tem o dom de pregar quando ninguém tem o 
dom de ouvi-lo! A Bíblia diz que vamos conhecer a 
vontade de Deus no contexto de outras coisas ao 
nosso redor.

ESPÍRITO DE DEUS

Deixe-me lhe mostrar outra maneira em que 
Deus confirma a Sua vontade para nós. O Espírito 
Santo conduziu Ananias a Paulo, e quando Ananias 
colocou suas mãos em Paulo, ele foi cheio com o 
Espírito:

E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-
lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor 
Jesus, que te apareceu no caminho por 
onde vinhas, me enviou, para que tornes 
a ver e sejas cheio do Espírito Santo. (Atos 
9:17)

Daquele momento em diante, o Espírito Santo 
levou Paulo a mais tarde escrever: “Porque todos 
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses 
são filhos de Deus.” (Romanos 8:14). Esse mesmo 
homem escreveu: “Mas, se sois guiados pelo 
Espírito, não estais debaixo da lei.” (Gálatas 5:18)



24 25

Deus conduz suas ovelhas. Jesus disse: “As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-
-as, e elas me seguem;” (João 10:27). Ele não as 
dirige para o abate. Ele as leva para o pasto.

O Espírito de Deus também lhe guiará. Se você 
vê uma pessoa que é dirigida por meio de opressão, 
ela provavelmente está sendo dirigida pelo diabo. 
Deus não grita e não empurra. Em vez disso, Deus 
sussurra.

Você tem que ser sensível para ouvir o Espírito 
de Deus e conhecer a voz de Deus. “Aquietai-vos, e 
sabei que eu sou Deus;” (Salmo 46:10a).

A SABEDORIA DE DEUS

Deixe-me compartilhar com você mais uma 
maneira prática em que Deus revela Sua vontade: 
por Sua sabedoria. Observe o que a Palavra de 
Deus nos fala sobre a resposta de Paulo após sua 
conversão: “E logo nas sinagogas pregava a Cristo, 
que este é o Filho de Deus”. (Atos 9:20, itálico meu)

Imediatamente, esse ex-perseguidor começou 
a pregar a Cristo. Não é de admirar que “todos 
que o ouviram ficaram atônitos” (v. 21). Então, que 
fez Paulo? Ele “aumentou mais em força” (v. 22). E 
Paulo não estava fazendo musculação. Ele estava 
ficando mais forte a cada hora na sabedoria de 
Deus, “confundindo os judeus que habitavam em 
Damasco, provando que Jesus era o Cristo”. (v. 22)

Onde Paulo conseguiu essa sabedoria? Deus 
deu a ele sabedoria sobrenatural, assim como o 
apóstolo Tiago promete (ver Tiago 1:5). Amigo, 
a vontade de Deus é encontrada entre os seus 
ouvidos!

Algumas pessoas dizem que é naturalístico 
usar sua mente. Mas por que você não deve usar 
sua mente quando Paulo diz que você tem a mente 

de Cristo? (veja 1 Coríntios 2:16; Filipenses 2:5). A 
Bíblia diz que você deve ser transformado pela 
“renovação de vossa mente”. (Romanos 12:2)

Sabedoria não é ficar com os olhos molhados 
em volta dos cílios e ter um coração emotivo. 
Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. 
Conhecimento vem pela observação daquilo a 
nossa volta, mas a sabedoria vem quando olhamos 
para cima.

Sabedoria é ver a vida do 
ponto de vista de Deus. 
Conhecimento vem pela 

observação daquilo a nossa 
volta, mas a sabedoria vem 
quando olhamos para cima.   

Eu não sei como explicar de outra maneira 
senão dizer que isso é um processo sobrenatural, 
quando vocês andam no Espírito. Quando você 
permanece na Palavra de Deus e é guiado pelo 
Espírito de Deus, Ele guiará você com Sua 
sabedoria.

A PROVIDÊNCIA DE DEUS

Finalmente, Deus nos guia através da Sua 
providência. Como você lê em Atos 9, você verá que 
havia algumas pessoas que já estavam cansadas de 
Paulo. Eles queriam destruí-lo. Paulo ouviu sobre 
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seus planos e a direção providencial de Deus salvou 
sua vida e redirecionou seu ministério.

Aqui está o que a Palavra de Deus diz sobre o 
que aconteceu:

E, tendo passado muitos dias, os judeus 
tomaram conselho entre si para o 
matar. Mas as suas ciladas vieram ao 
conhecimento de Saulo; e como eles 
guardavam as portas, tanto de dia como 
de noite, para poderem tirar-lhe a vida. 
Tomando-o de noite os discípulos o 
desceram, dentro de um cesto, pelo 
muro. E eles observavam os portões dia e 
noite para matá-lo. Então os discípulos o 
pegaram de noite e o desceram em lençóis 
pela muralha, num cesto. (Atos 9:23-25)

Deus abre as portas e Deus fecha as portas. 
E o que podemos pensar que são apenas 
acontecimentos, na verdade são os planos de Deus 
e os caminhos de Deus. Ele nos guia através desse 
mundo, e muitas vezes nós nem sequer sabemos 
que foi a providência de Deus que nos guiou e nos 
levou até descobrirmos isso anos mais tarde.

CONCLUSÃO

Meu amigo, não tenha medo da vontade de Deus. A 
vontade de Deus nunca irá levá-lo onde o poder de 
Deus não possa mantê-lo. E a melhor maneira de 
conhecer a vontade de Deus pelo resto de sua vida 
é fazer a vontade de Deus agora mesmo. É difícil 
dirigir um navio que não está se movendo.

Se você está lutando porque você não entende 
o que a Palavra de Deus diz enquanto você tenta 
e descobre a Sua vontade, não se preocupe. A 
maneira de entender a parte da Bíblia que você 
não entende é obedecer a parte que você entende. 
(talvez você tenha que pensar sobre isso por um 
minuto)

A maneira de saber sobre o futuro é obedecer 
a Deus agora mesmo. Se você está interessado em 
ter a direção de Deus para a sua vida, você deve 
se render a Ele com um coração disposto, em 
mansidão e aberto. Ele não revela a Sua vontade 
para filhos rebeldes. Você deve dizer: “Senhor, o 
que Tu queres que eu faça?”.

 A questão não é: “Senhor, o que Tu queres 
que outra pessoa faça?”. Nem o que alguém gostaria 
que você fizesse! A única pergunta que você precisa 
fazer para encontrar a vontade de Deus é: “Senhor, 
o que Tu queres que eu faça?”.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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