
Dentro da Perfeita Vontade de Deus 
 
A Igreja vitoriosa é a que será arrebatada para as Bodas do Cordeiro. 
 
Essa Igreja, não estará alheia ao mover de Deus. Porque assim como o 
mundo está sendo preparado como cenário para o anti-Cristo, a Igreja está 
sendo preparada para morar no céu, que já está preparado para receber a 
noiva vencedora. 
 
Deus não deixará, a Igreja que vai subir, alheia à Sua vontade, ao 
contrário, sempre estará trazendo revelações que nos permitirão seguir no 
rumo certo, em comunhão com Ele, através do Espírito Santo. 
 
Porém, todo ser humano possui vontade própria. Mesmo depois que o 
Espírito de Deus passa a habitar em nós. 
 
Todos os dias temos que fazer nossas escolhas. Todos os dias somos 
colocados diante: 
- da vontade de Deus,  
- das propostas do diabo  
- e da vontade do nosso coração. 
 
Por isso, mesmo bem intencionados, é possível fazermos coisas que não 
são da vontade de Deus, ainda que para Deus.  
 
Nada é tão confundido e mal entendido quanto isto.  
 
Assim, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, em Mateus 6, para que a 
vontade de Deus seja feita. Porque ela não é automática.  
 
Existem muitas coisas acontecendo no mundo que não são a vontade de 
Deus.  
 
A vontade de Deus se manifesta basicamente de três formas: 
 
1. A perfeita vontade de Deus: É aquela que é boa e agradável, 
conforme Rm 12.2 “E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus”. 
 
Enfermidades e a morte de ímpios não são a vontade de Deus, por 
exemplo. 
 



Qualquer decisão e atitude que leve alguém a se opor às determinações 
de Deus, que quebrem os Seus princípios, não é a vontade perfeita de 
Deus. 
 
2. A vontade circunstancial de Deus: Quando estamos fazendo a 
vontade de Deus podemos enfrentar lutas, oposições e até mesmo 
tribulações. Esta vontade está condicionada a circunstâncias, como 
também à incredulidade e à dureza dos outros.  
 
Mas, em Rm 8.28 está escrito que nessas circunstâncias Deus faz com 
que tudo coopere para o nosso bem, pois, somos chamados segundo Seu 
propósito. 
 
3. A vontade permissiva de Deus: Nem podemos dizer que esta é uma 
vontade de Deus. Pois, quando as pessoas obstinadamente desejam fazer 
algo contrário à vontade de Deus, Ele simplesmente permite.  
 
No Sl 106.13-15 a palavra nos mostra que durante quarenta anos o povo 
de Israel vagou no deserto. Isso não era a perfeita vontade de Deus, era 
apenas a Sua vontade permissiva. 
 
“Cedo, porém, se esqueceram das suas obras; não esperaram o seu 
conselho: Mas deixaram-se levar da cobiça do deserto, e tentaram a 
Deus”.   

 
 
 

I - CONDIÇÕES PARA CONHECERMOS A VONTADE DE DEUS 
  
Para alguém conhecer a vontade de Deus precisa de algumas condições 
ou atitudes apropriadas: 
 

1ª. Condição:  Ser nascido de novo 
Aquele que não nasceu do Espírito não consegue discernir a voz de Deus 
e nem compreender as coisas do Espírito. I Co 2.14 – “Ora o homem 
natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 
parecem loucura; e não pode entende-las, porque elas se discernem 
espiritualmente”. 
 
Não se trata de discriminação, nem arrogância, mas de um princípio 
divino. João 3.3 - “Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na 
verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o 
reino de Deus”.   
 



O reino de Deus já está entre nós, é espiritual e pode ser visto, porém, só 
por aqueles que nasceram em Cristo. Que já o confessaram como 
Salvador e Senhor com sua adoração e seu testemunho de vida. 
Entenda que, só quem é nascido de novo tem a capacidade sobrenatural 
de ouvir, sentir e ver os desígnios de Deus, como um filho ouve, sente e vê 
a vontade de seus pais. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus...” João 1.12 
 
 
 

2ª. Condição: Disposição à obediência 

O processo de conhecer a vontade de Deus começa com rendição e 
entrega.  
 
Se não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, então não 
podemos conhecê-la, porque Deus não nos revela a Sua vontade 
simplesmente para satisfazer nossa curiosidade. Ele o faz para 
orientar a nossa vida. (João 5.38 - e a sua palavra não permanece em 
vós; porque não credes naquele que ele enviou) 
 
Para conhecer o que Deus quer precisamos decidir antecipadamente que 
vamos ser obedientes ao que Ele nos revelar, não importa o preço que 
tenhamos que pagar. João 5.30 – “Eu não posso de mim mesmo fazer 
coisa alguma: Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque 
não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou”. 
 
Quando buscamos nossa própria justiça, antes de esperar o agir de Deus, 
estamos dizendo a Ele que nossa justiça é melhor que a dEle. 
 
 

3ª. Condição: Desejo de cumprir a vontade de Deus 

Se houver em nós um coração sincero para realizar de fato a perfeita 
vontade de Deus ele nos revelará.  
 
Em Atos 22.11 o Apóstolo Paulo recebe grande conforto em seu coração 
quando o próprio Senhor o revela: “E na noite seguinte, aparecendo-se-
lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo: porque , como de mim 
testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em 
Roma”.  
 
Todos aqueles que tiverem o coração determinado em fazer a vontade de 
Deus, nunca serão deixados de fora de Seu mover sobre a Terra. 
 
 

4ª. Condição: Sensibilidade Espiritual 



Nossa comunhão com Deus se estabelece e se mantém a partir de uma 
vida pura e santificada.  
 
A Bíblia diz em Is 59.2 que se a nossa vida está contaminada com o 
pecado, nossa comunhão com Deus fica bloqueada e nossa percepção 
espiritual prejudicada: “Mas as vossas iniqüidades fazem divisão entre 
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de 
vós, para que não vos ouça”. 
 
Assim, para termos sensibilidade espiritual, precisamos:  

1. Confessar nossos pecados a Deus todos os dias,  
2. Jejuar de tempo em tempo para não cedermos à carne, nem ao 

diabo, 
3. Alimentar nossa alma da Palavra Viva todos os dias 
4. Ter a oração diária como estilo de vida. 
5. Andar em comunhão com a Igreja, orando pelos irmãos e ajudando 

os necessitados  
 
 

Conclusão: “Porque os meus pensamentos, não são os vossos 

pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o 
Senhor” Isaías 55.8  
 
Entregue a sua vida, o seu coração, os seus planos, nas mãos de Jesus. 
Deixe que a perfeita vontade de Deus se cumpra em sua vida!  
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