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TEMA: COMO DESCOBRIR A VONTADE DE DEUS 
Pr. Celso Martinez 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Junho 2010 - 02 
 

1. COMUNHÃO (10 minutos) 
Líder: Introduza a reunião com a pergunta:  
Todos nós cristãos desejamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, mas como descobrir a Sua vontade? 

 
2. DISCIPULADO (35 minutos) 

Texto Bíblico: Salmo 40:8 
• Acredito que uma das dificuldades que muitos têm em relação a fazer a vontade de Deus não é 

necessariamente por que não a querem obedecer, mas sim por não saberem identificar 
QUANDO e COMO Deus lhes fala. 

• Ao lermos os textos do Antigo testamento, vemos como Deus falava aos seus servos, de uma 
forma tão clara e inequívoca. Na verdade, Deus lhes falava de várias formas. 

• Fazer a vontade de Deus deve ser o maior objetivo de nossas vidas. Foi por isso que o salmista 
orou: “Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por 
terreno plano”. Salmo 143:10 

• Nada acontece sem que seja da vontade de Deus: Não se vendem dois passarinhos por um 
asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Mat.10:29   

• Há a vontade ativa e a vontade passiva de Deus. Na primeira, Deus faz acontecer. Na segunda, 
Deus deixa acontecer. 

• Para Jesus o que importava era fazer a vontade de Deus: “A minha comida é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e completar a sua obra”. João 4:34. 

 
I. As características da vontade de Deus: 
 “E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. Rom 12:2 
 

II. Propósitos da revelação da vontade de Deus. 
Para que Deus revela Sua vontade: 

1. Para orientar: “não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao 
Senhor”; Rom 12:11   

2. Para exortar: “Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois 
somos membros uns dos outros”. Efésios 4:25 

3. Para reivindicar: “Abrão tinha noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu 
sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha presença, e sê perfeito”; (Gênesis 17:1) 

4. Para preservar: Não se prender em jugo desigual é da vontade de Deus. I Coríntios 6:14. 
5. Para confortar. Atos 27:23-24.  

“não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te 
ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”. Isaías 41:10 

III. Como descobrir a vontade de Deus: 
• Há coisas que são absolutamente claras na Palavra de Deus: 
• Plenitude do espírito é da vontade de Deus. Efésios 5:17 
• Santificação é da vontade de Deus. I Tessalonicenses 4:3. 
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1. Deus revela Sua vontade através da Sua Palavra. Salmo 119:9,105. 
• Esta é a forma absoluta de Deus revelar Sua vontade. 
 

2. Deus revela Sua vontade através dos seus profetas. 
• “Então o Senhor falou por intermédio de seus servos os profetas, dizendo”. II Reis 21:10 

 
3. Deus revela Sua vontade através das circunstâncias. 

“No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, e 
dizia: Eu tive um sonho; eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas e, 
chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou 
estendida por terra. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: Isso não é outra coisa senão a 
espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midiã e todo este arraial. 
Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus; e voltando ao arraial 
de Israel, disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Mídia”.  Juizes 
7:13-14. 

 
4. Deus revela Sua vontade através de conselhos de pessoas capazes. 

“Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros.” 
Provérbios 24:6 

 
5. Deus revela sua vontade através de sonhos.  

• Estes, como todas as outras manifestações da vontade de Deus precisam estar de acordo 
com sua Palavra. 

“E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, 
não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo”. Mateus 1:20. 
 

6. Deus revela Sua vontade através de sinais claros e específicos. 
 
“Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um 
velo de lã na eira; se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei 
que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste.  
E assim foi; pois, levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e espremeu dele o 
orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira se 
ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo; rogo-te que só o velo 
fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite; pois só o velo estava 
enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho”. Juízes 6:36-40. 

 
7. Deus revela Sua vontade através da paz no coração. 

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos 
que somos da verdade, e diante dele tranqüilizaremos o nosso coração; porque se o coração nos 
condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não 
nos condena, temos confiança para com Deus; I João 3:18-21.  
 
Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de 
Deus pela oração e súplica com ações de graças; e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Como Descobrir a Vontade De Deus  

Junho - 2010 
 

Quarta – Salmo 40:1-8 
Quinta – Salmo 143 
Sexta – I Tessalonicenses 4:1-12 
Sábado – Juízes 6:1-14 
Domingo –  Juízes 6:15-30 
Segunda – Juízes 6:31-40 
Terça – Tiago 4:13-17 
 

LEIA A BÍBLIA 
 

"Ora, o mundo passa, bem como a sua 
concupiscência; aquele, porém, que faz 

a vontade de Deus permanece 
eternamente". (1João 2.17) 
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