
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 12B



1a Etapa: A Vontade de Deus para Você

* Deveríamos desejar agradar ao Senhor

1 Tessalonicenses 4:1 - Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e 
exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós quanto à 
maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para 
que abundeis cada vez mais.
João 14:15 - Se Me amais, guardareis os Meus mandamentos.
João 14:23a - Respondeu-lhe Jesus: Se alguém Me amar, guardará a 
Minha palavra.

Em todas as aulas, conversamos e 
aprendemos muito juntos sobre o 
relacionamento que o Senhor deseja ter 
conosco e como quer trazer satisfação e 
alegria para nossas vidas. Falamos também 
sobre as dádivas que nos oferece - cura, 
alegria, poder ouvir Suas palavras, amor, 
força, ajuda nas horas de dificuldade e a Sua 
própria presença.

Por isso, agora, queremos falar sobre dar a 
Ele mais de nós mesmos para que Ele possa 
levar a cabo o Seu plano em nossas vidas.

* O que o Senhor espera

A Palavra nos ensina que o fundamental que 
o Senhor espera de todos nós é o amor: que 
amemos a Ele e os que estão próximos de 
nós.



Gálatas 5:14 – Pois toda a lei 
pode ser resumida neste único 
mandamento: “Ame o seu 
próximo como a si mesmo”.
Mateus 7:12 - Em todas as coisas 
façam aos outros o que vocês 
desejam que eles lhes façam. Essa 
é a essência de tudo que ensinam 
a lei e os profetas.
Mateus 22:37-39 – Ame o Senhor, 
seu Deus, de todo o seu coração, 
de toda a sua alma e de toda a 
sua mente’. Este é o primeiro e o 
maior mandamento. O segundo é

igualmente importante: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Toda 
a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois 
mandamentos
Miquéias 6:8 - O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele 
requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande 
humildemente com seu Deus.

* Senso de prioridades: essencial para tomar a decisão certa

Não existe uma pessoa verdadeiramente notável que não tenha um 
bom senso de prioridades. Se deixarmos de fazer o que há de 
melhor porque estamos tão ocupados com assuntos secundários, 
não encontraremos a realização que buscamos nem faremos uso do 
grande potencial que Ele colocou em cada um de nós.

Há um ditado bem verdadeiro que diz: “Só uma vida que logo 
passará, só o que for feito por Cristo perdurará.”



1 Coríntios 3:14 - Se a obra que alguém edificou sobre ele 
permanecer, esse receberá galardão.
Mateus 6:33 - Mas buscai primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.
2 Coríntios 4:18 - Nós não atentamos nas coisas que se vêem, mas 
nas que se não vêem. Pois as que se vêem são temporárias, e as que 
não se vêem são eternas.

Ocupada na viagem

Ela já tinha uma certa idade quando realizou o sonho de viajar de 
trem pelas montanhas do sul da Áustria. Sempre quis ver de perto o 
esplendor da paisagem alpina, a qual a estrada de ferro atravessa. 
Já no vagão, decidiu garantir o próprio conforto e, nas horas que se 
seguiram, mexeu e remexeu com sua sacola de viagem e sua 
frasqueira tentando arrumar as coisas-afofou a almofada que 
trouxera para as costas, sem olhar pela janela em nenhum 
momento. Pediu chá, desembrulhou o sanduíche que havia trazido 
e conferiu o horário de chegada às estações. E assim o tempo 
passou. Ela, que sempre falou de como queria conhecer aquela 
região, em nada atendeu ao principal propósito da viagem! 
Esqueceu-se do objetivo e se deixou distrair com coisas pequenas e 
sem importância. Foi um caso de atenção mal direcionada e um 
falso senso de prioridades. A ênfase foi errada e as montanhas 
ficaram para trás.

Deus tem planos para você!

1 Pedro 4:10 - Servi uns aos outros conforme o dom que cada um 
recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Romanos 12:6 - Usemos os nossos diferentes dons de acordo com a 
graça que Deus nos deu. 



Deus dotou cada pessoa com certas qualidades e habilidades. Ao 
tomarmos decisões e buscarmos a vontade de Deus, devemos nos 
perguntar: o que estamos fazendo com os dons que nos foram 
confiados? Será que os estamos usando para o que é mais 
importante?

“Em todas as eras, nunca houve outro homem ou outra mulher 
como você. Você é ímpar, sem duplicatas. Não existem duas folhas, 
duas jóias, duas estrelas nem duas vidas idênticas. Cada pessoa é 
um pensamento fresco de Deus para o mundo. Não há ninguém 
em lugar nenhum que possa fazer seu trabalho tão bem quanto 
você. Você é necessário e Deus tem um plano para você. E se você 
não encontrar nem cumprir o Seu propósito na sua vida, algo 
estará faltando na glória que, do contrário, estaria presente. Cada 
jóia brilha com uma radiância própria, cada flor exala sua própria 
fragrância, cada cristão tem a sua porção exclusiva do brilho de 
Jesus. Deus lhe deu uma personalidade diferente? Pois também 
criou um círculo de indivíduos que podem ser alcançados e 
tocados somente por uma personalidade como a sua, algo que 
ninguém pode fazer melhor do que você”.

Deus pode usá-lo, por mais fraco que você se sinta!

Há muito tempo, divulgou-se em uma grande cidade que um 
músico renomado tocaria um violino que custara mil dólares-na



época uma soma considerável. O teatro ficou lotado. Muitos vieram 
tanto para ver o violino quanto para ouvir a música. O violinista 
subiu ao palco e executou o primeiro número, arrebatando a 
platéia. Mas, de repente, atirou o violino ao chão e o pisoteou, 
reduzindo-o a pedaços. Todos, chocados, acharam que o homem 
houvesse enlouquecido para destruir tão belo e caro instrumento. 
Então subiu o empresário do espetáculo e explicou à audiência: 
“Meus amigos, o que o violinista acabou de tocar não foi o violino 
de mil dólares, mas um outro pelo qual pagara apenas 65 centavos 
em uma loja de artigos de segunda mão. Agora sim, tocará o 
instrumento de mil dólares”.

E assim foi. Mas poucos na audiência notaram qualquer diferença. 
Ele simplesmente quis demonstrar que é o violinista, e não o 
violino, quem faz a música. Talvez você seja um instrumento de 65 
centavos, mas Deus poderá tocá-lo e tirar música da sua vida se 
você O deixar.  

* O primeiro passo para descobrir a vontade de Deus: Submeta-se 
a Ele!

Escolher fazer a vontade de Deus deve ser de coração. Deus quer 
voluntários, não convocados!

2 Coríntios 9:7 - Cada um contribua segundo propôs no seu coração, 
não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com 
alegria.
1 Crônicas 28:9a - E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu pai, 
serve-o com coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor 
esquadrinha os corações, e penetra todos o desígnios e 
pensamentos.



O primeiro passo para obter a orientação de Deus é se entregar a 
Ele. É preciso estar disposto a abrir mão dos próprios conceitos do 
que é o melhor, para, então, encontrar o plano de Deus.

Provérbios 3:7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o 
Senhor e aparta-te do mal.
Mateus 6:10 - Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu.

* Siga O Guia

Salmo 143:10 - Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu 
Deus; guia-me o Teu bom espírito por terra plana.

Um guia com muitos anos de experiência nas selvas africanas, 
disse: É difícil guiar os teimosos. Eles não confiam no guia e sempre 
querem fazer as coisas do seu jeito. Na minha longa experiência 
como guia, já vi muita gente se meter em situações perigosas e 
acidentes sérios por se recusarem a seguir o guia.

É estranho que o povo de Deus, as ovelhas do Seu pasto, precisem 
de um Pastor que as guie? Não deveríamos passar um único dia 
sem a presença e a orientação do Senhor!

Salmo 100:3 - Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos 
fez povo seu e ovelhas do seu pasto.

* Fazer a vontade de Deus não é necessariamente fácil

Quando fazemos o que o Senhor quer que façamos, temos a 
satisfação de saber que estamos agradando Àquele que nos ama e 
deu Sua vida por nós.



Mas fazer o que o Senhor quer nem sempre é fácil. Você poderá se 
deparar com desânimo e outras provações. Não o tornará 
necessariamente uma pessoa popular, podendo chegar a causar 
conflitos com as pessoas com quem se relaciona.

Esperamos que vocês não encontrem esses problemas, mas não se 
surpreendam se acontecer!

Gálatas 1:10b - Se estivesse agradando aos homens, não seria servo 
de Cristo.

* Recompensas por fazer a vontade de Deus

São inúmeras as promessas e recompensas por fazer a vontade de 
Deus!

Hebreus 10:36 - Necessitais de perseverança, para que, depois de 
haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.

2 Crônicas 15:7 - Mas 
quanto a vós, esforçai-vos, 
e não desfaleçam as vossas 
mãos, pois a vossa obra 
terá uma recompensa!
Daniel 12:3 - Os que forem 
sábios resplandecerão 
como o fulgor do 
firmamento, e os que a 
muitos ensinam a justiça 
refulgirão como as estrelas 
sempre e eternamente.
Mateus 16:27 - Pois o filho 
do homem virá na glória de



seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo 
as suas obras.
Mateus 25:21 - O seu senhor lhe disse: Bem está servo bom e fiel. 
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do 
teu senhor.
1 Coríntios 3:8b - E cada um receberá o seu galardão segundo o seu 
trabalho.
Gálatas 6:7b - Tudo que o homem semear isso também ceifará.
Efésios 6:8 - Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem 
que fizer, seja escravo, seja livre.
Hebreus 6:10 - Deus não é injusto; Ele não Se esquecerá da vossa 
obra, e do amor que pelo Seu nome mostrastes, pois servistes e 
ainda servis aos santos.
Apocalipse 2:10b - Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 3:11-12 - Venho sem demora. Guarda o que tens, para 
que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, Eu farei coluna no 
templo do Meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o 
nome do meu Deus, e o nome da cidade do Meu Deus, a nova 
Jerusalém, que desceu do Céu, da parte do Meu Deus, e também o 
Meu novo nome.

2a Etapa: Sete Maneiras de Saber a Vontade de 
Deus

Se sinceramente pedir a Deus para lhe mostrar o que Ele sabe ser o 
melhor em uma dada situação, Ele o fará. Sua resposta 
provavelmente se revelará por um ou mais dos seguintes meios, que 
aqui aparecem relacionados em ordem de importância e 
confiabilidade.

1. La Palavra de Deus

O primeiro lugar no qual buscar a vontade de Deus é nas Suas



palavras registradas na Bíblia e em outros escritos por Ele inspirados. 
Deus deixou ali as respostas fundamentais para praticamente toda 
pergunta ou problema que encontramos na vida, muitas vezes de 
forma muito explícita e, outras, por meio de princípios espirituais 

que podem se aplicar à situação.  

Salmo 119:105 - Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz 
para o meu caminho

2. A voz da Palavra de Deus

Já lhe aconteceu alguma vez de estar pensando ou orando sobre 
algo e o Senhor trazer à sua memória um versículo ou passagem das 
Escrituras que mostrou como Ele via a questão? Chama-se isso de 
ouvir a voz da Palavra de Deus. Já lhe sucedeu de estar lendo a Bíblia 
quando, de repente, um versículo ou passagem ganha um 
significado muito pessoal para você, como se tivesse sido escrito 
para você, a respeito da situação que você estava enfrentando? Essa 

é também a voz da Palavra. Deus aplica a 
Sua Palavra a você e à sua 
situação e você recebe a 
resposta que procura. “A 
Palavra de Deus é viva e 
eficaz” (Hebreus 4:12).



4. Conselheiros divinos

Se quiser aprender a tocar piano, procure um pianista de talento 
para lhe ensinar. Se quiser aprender a cozinhar, procure alguém que 
cozinhe bem e cuja culinária lhe agrade. Se estiver tentando 
descobrir a vontade de Deus em uma dada situação, peça a ajuda de 
pessoas fortes na fé, que tenham uma relação estável com Jesus e 
saibam como Deus age.

Provérbios 11:14 - Não havendo sábia direção o povo cai, mas na 
multidão de conselheiros há segurança.
Provérbios 15:22 - Onde não há conselho frustram-se os projetos, 
mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem.

palavra que será dita atrás de ti: Esse é o caminho; andai nele.
Jeremias 33:3 - Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, 
segredos que você não sabe.
Provérbios 1:23 - Eu darei bons conselhos e repartirei a minha 
sabedoria com vocês.

3. Revelação direta

Deus também fala conosco por meio de 
sonhos, visões, assim como pelas mensagens 
que recebemos diretamente dEle, quando 
fala aos nossos corações, que é o que a 
Bíblia chama de “profecia”. “

Salmos 138:3 - Quando eu clamo, tu me 
respondes;
Isaías 30:21 — Os teus ouvidos ouvirão a



5. Circunstâncias e condições

Às vezes, circunstâncias óbvias indicam a direção na qual Deus está 
guiando. Imagine um corredor comprido ladeado de portas. Em qual 
sala você entrará? Você vai de porta em porta, batendo e 
verificando as maçanetas, mas só poderá passar pelas portas 
abertas. Se algo for a vontade de Deus, Ele normalmente abrirá uma 
porta de oportunidade para que isso se concretize.

2 Coríntios 2:12 - [Paulo escreveu:] Ora, quando cheguei a Trôade 
para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no 
Senhor.
Apocalipse 3:8 - Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém 
pode fechar.

6. Pressentimentos e preferências pessoais

Às vezes, quando você sentir um forte desejo ou grande vontade de 
fazer algo, ir a algum lugar ou ver alguém, pode ser que Deus esteja 
colocando esse sentimento no seu coração. Se estiver agradando o 
Senhor, é Ele Quem muitas vezes coloca em seu coração o desejo 
por fazer certas coisas que fará feliz tanto você quanto Ele. Ele está 
disposto a atender seus desejos em particular como parte do Seu 
plano para você.



Quando nossas vontades e desejos são bons para nossas vidas, Ele 
normalmente nos concede o que queremos. Mas se não forem 
parte do plano do Senhor para nós e Ele souber que algo não será 
bom para nós, é sábio Lhe dar ouvidos e segui-lO, porque Ele sabe 
o que faz. Deus pode ver o passado, o presente e o futuro. É o 
único onisciente, onipotente, que tudo vê e está sempre presente 
para nos ajudar em nossas horas de necessidade e de decisão.

Se você estiver seguindo a Deus, seus desejos e os sonhos que 
gostaria que se realizassem podem muito bem estar de acordo com 
a Sua vontade. Por que não Lhe perguntar? Ele lhe mostrará o que 
fazer e o que é o melhor!

Salmo 37:4 - Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do 
teu coração.

7. Sinais específicos pré-determinados

Às vezes são chamados de “sinais” ou “prova da lã”. Às vezes, você 
pode confirmar a decisão tomada pedindo a Deus um sinal



específico, como a Bíblia relata sobre 
Gideão no livro dos Juízes. Pedir um 
sinal assim é como firmar um contrato 
com Deus. Se Ele cumprir Sua parte do 
trato, você deverá cumprir a sua.

Juízes 6:36-40 - Disse Gideão a Deus: 
“Se hás de livrar a Israel por minhas 
mãos, como disseste, olha, eu porei um 
velo de lã na eira. Se o orvalho estiver

ainda falar só 
esta vez. Rogo-
Te que mais 
esta vez eu faça 
a prova com o 
velo. Rogo-te 
que só o velo 
fique enxuto, e 
em toda a terra 
haja o orvalho.” 
Deus assim o 
fez naquela 
noite. Só o velo 
estava enxuto, e 
sobre toda a 
terra havia 
orvalho. 

somente no velo, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás 
de livrar a Israel por minha mão, como disseste.” E assim aconteceu. 
No dia seguinte ele se levantou de madrugada, apertou o velo e do 
orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Disse mais 
Gideão a Deus: “Não se acenda contra mim a Tua ira. Permite-me



Sumário das sete maneiras de encontrar a vontade de 
Deus

1. A Palavra
2. A voz da Palavra
3. Revelações (profecias, sonhos, visões)
4. Conselheiros
5. Circunstâncias e condições
6. Desejos pessoais
7. Sinais específicos pré-determinados

* Como Deus revela Sua vontade

Deus não necessariamente segue nenhuma ordem específica para 
revelar Sua vontade por esses métodos.

Ele poderá lhe falar por meio de uma profecia primeiro, para 
depois a confirmar pela Palavra. Ou lhe falar por meio da voz da 
Sua Palavra, e depois você procurará outras Escrituras para ver o 
que o Senhor, de uma maneira geral, tem a dizer sobre o assunto. 
Não podemos colocar Deus em uma caixa e dizer que Ele tem de 
falar de um certo jeito ou numa determinada ordem. Mas essas 
são maneiras que, tanto pela nossa experiência quanto pelo que 
está escrito na Palavra, sabemos ser a Sua forma de operar.

* Mãos à obra!

Que Deus nos ajude a não apenas encontrar a Sua vontade, mas 
também a realizá-la!

João 13:17 - Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois 
se as fizerdes.



“Ensina-Me a Fazer a Tua Vontade”

Ensina-me, ó Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade; 
unifica o meu coração para temer o Teu nome. Guia-me, ó Senhor, 
na Tua retidão, por causa dos meus inimigos; aplana diante de mim 
o Teu caminho. Guia-me na Tua verdade, e ensina-me, pois Tu és o 
Deus da minha salvação, e por Ti espero o dia todo. Visto que és a 
minha rocha e a minha fortaleza, por amor do Teu nome, guia-me e 
encaminha-me.

Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu 
assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. 
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus 
caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, ó Senhor, 
tudo conheces.

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece 
os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e 
guia-me pelo caminho eterno. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois 
és o meu Deus; guia-me o Teu bom Espírito por terra plana.
(Salmos 86:11; 5:8; 25:5; 31:3; 139:1-4, 23-24; 143:10)
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