
Qual é a 
VONTADE DE 

DEUS  
para minha vida?



A vontade específica de 
Deus para minha vida:

[  ] É um mistério, só saberei quando acontecer. 

[  ] É algo revelado, que posso conhecer. 

2



Eu quero SABER qual é 
a vontade de Deus?

[  ] SIM      [  ] NÃO       [  ] NÃO SEI
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Eu quero FAZER a 
vontade de Deus?

[  ] SIM      [  ] NÃO       [  ] NÃO SEI
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Um pai tinha dois filhos… Mat 21:28-32
28 “O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando 
ao primeiro, disse: ‘Filho, vá trabalhar hoje na vinha’. 

29 “E este respondeu: ‘Não quero!’ Mas depois mudou de idéia e 
foi.  

30 “O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele 
respondeu: ‘Sim, senhor!’ Mas não foi. 

31 “Qual dos dois fez a vontade do pai?” “O primeiro”, responderam 
eles.
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Um pai tinha dois filhos… Mat 21:28-32

31 Jesus lhes disse: “Digo-lhes a verdade: Os publicanos e as 
prostitutas estão entrando antes de vocês no Reino de Deus. 

32 Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e 
vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas 
creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se 
arrependeram nem creram nele.
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Todos querem CONHECER a vontade de 
Deus mas nem todos querem OBEDECER…

• Riscos

• Ajustes

• Mudanças

• Abandonar a  
zona de conforto

• Abrir mão do 
controle 

• Deixar de ser o centro 
da própria vida
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Quanto mais perto andarmos 
do Senhor, menos controle 

teremos sobre nossas vidas, 
e de MAIS FÉ vamos precisar!
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CONHECER A VONTADE DE DEUS 
IMPLICA EM CONHECER A DEUS!

• Saber QUEM ELE É!

• Saber o que ELE é CAPAZ de fazer

• Saber o que ELE NÃO PODE fazer 
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3 COISAS QUE DEUS NÃO PODE FAZER

•1 - ELE NÃO PODE MENTIR  

•Números 23:19 Deus não é homem para que minta, nem 
filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e 
deixa de agir? Acaso promete, e deixa de cumprir?  

•Tito 1:2  … na esperança da vida eterna que o Deus que 
não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos . 
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3 COISAS QUE DEUS NÃO PODE FAZER

•2 - ELE NÃO PODE E NÃO TENTA NINGUÉM A PECAR  

•Tiago 1:13 Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: “Estou 
sendo tentado por Deus”. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, 
e a ninguém tenta.  

•14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por 
este arrastado e seduzido.  

•15 Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o 
pecado, após ter se consumado, gera a morte.
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3 COISAS QUE DEUS NÃO PODE FAZER

•2 - ELE NÃO PODE SER INFIEL (negar sua Palavra)  

•2 Timóteo 2:13 se somos infiéis, ele permanece fiel, pois 
não pode negar-se a si mesmo.  

•Lucas 21:33 Os céus e a terra passarão, mas as minhas 
palavras jamais passarão.
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A VONTADE REVELADA 
DE DEUS ESTÁ EM SUA 

PALAVRA (BÍBLIA)
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VONTADES DE DEUS JÁ REVELADAS:

• PRATICAR O BEM  

• Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem 
a ignorância dos insensatos. 16 Vivam como pessoas livres, mas 
não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal; vivam 
como servos de Deus. - 1 Pe 2:15-16
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VONTADES DE DEUS JÁ REVELADAS 
1 Tessalonicenses 5:
• 12 Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam 

no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. 13 Tenham-nos na 
mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os 
outros.  

• 14 Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, 
auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos.  

• 15 Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre 
bondosos uns para com os outros e para com todos.  

• 16 Alegrem-se sempre.      17 Orem continuamente.  

• 18 Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês 
em Cristo Jesus. 
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VONTADES DE DEUS JÁ REVELADAS:

• HONRAR OS QUE SERVEM E 
LIDERAM 

• VIVER EM PAZ UNS COM OS 
OUTROS 

• ADVERTIR OS PREGUIÇOSOS 

• CONFORTAR OS DESANIMADOS 

• AJUDAR OS FRACOS 

• SER PACIENTE PARA COM TODOS  

• NÃO RETRIBUIR MAL COM MAL 

• SER SEMPRE BONDOSOS  

• ALEGRAR-SE SEMPRE 

• ORAR CONTINUAMENTE 

• DAR GRAÇAS EM TODAS AS 
SITUAÇÕES
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VONTADES DE DEUS JÁ REVELADAS:

• QUE SEJAMOS SANTOS 

• A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se 
da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio 
corpo de maneira santa e honrosa,  não dominado pela paixão de 
desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. - 
1 Ts 4:3-5
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Deus quer que eu conheça a 
vontade específica dele para 
minha vida?

[  ] SIM!         [  ] NÃO    [  ]  ÀS VEZES…
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SIM, DEUS QUER — Colossenses 1:
• 9 Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar 

por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da 
vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.  

• 10 E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo 
possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no 
conhecimento de Deus  

• 11 e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da 
sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com 
alegria… 
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SIM, DEUS QUER. — 1 Coríntios 2:
• 9 Todavia, como está escrito: “Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente 

nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam”;  

• 10 mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as 
coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.   

• 11 Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem 
que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a 
não ser o Espírito de Deus.  

• 12 Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito 
procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado 
gratuitamente. 
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Para EXPERIMENTAR a vontade de Deus  
Romanos 12

• 1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês. 

• 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.
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Para conhecer e experimentar a 
vontade de Deus:

• Preciso do ESPÍRITO SANTO 

• Preciso mudar minha MANEIRA DE PENSAR 

• Ter FÉ 

• Simplesmente OBEDECER 
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Você quer conhecer 
e experimentar a 
vontade de Deus?
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