SETE MANEIRAS DE CONHECER
A VONTADE DE DEUS
A VONTADE DE DEUS: João 7:16-17 e 8:43.
1. Através da Palavra de Deus!
O primeiro lugar onde procuramos a vontade de Deus é na
Palavra. Ali mesmo na Bíblia! Ela é isso! Ela é a segura
Palavra de Deus e nunca falha! Se apenas vivêssemos em
conformidade com a Bíblia, sair-nos-íamos muito bem e
realizaríamos muitíssimo!
Leia Isaías 8.19-20 e Mateus 22.29.
AS ESCRITURAS. Nenhuma direção de Deus contraditará os
princípios das Escrituras. Se não falar segundo a Palavra,
nunca terá a Luz.





Provérbios 29:18 - Sem a Palavra, o povo se corrompe. Há
confusão e trevas.
Salmo 119:105 - Lâmpada para os meus pés...
João 5:39 - Examinais as Escrituras...
Marcos 12:24 - Erram por não conhecerem as Escrituras.

2. Através da VOZ de Sua Palavra!
É quando Deus te fala através de Sua Palavra! Pode ter sido
escrito por alguém há muito tempo, mas, de repente, aquele
versículo aplica-se mesmo a ti; é tão claro, como se Deus o
estivesse a gritar ou a segredar ao teu ouvido! A Voz de Sua
Palavra!
Leia 2 Timóteo 2:15 e Salmo 103:20.
É quando há CONVICÇÃO INTERIOR.

Duas vezes impedido de entrar na Ásia, Paulo entendeu que
era o momento de ir para a Macedônia (Atos 16:6-10).
O ministério profético deve estar no lugar certo. Passe um
período de tempo buscando ao Senhor. Primeiro tenha
convicção, depois procure confirmação.
3. A confirmação profética!
O profeta Ágabo confirma em Atos 21:10-13 o que Paulo já
sabia (Atos 20:23).
Muitas pessoas buscam primeiro uma profecia, depois buscam
uma passagem para confirmar a profecia, para depois se
convencerem de que é a vontade de Deus.
UMA REVELAÇÃO DIRETA
Às vezes Deus usa um sonho ou uma visão, uma voz ou uma
profecia, para nos mostrar o que devemos fazer. Sabemos se
é de Deus se está de acordo com a Sua Palavra!
4. Conselheiros Divinos!
Um conselheiro divino também te pode ajudar a encontrar a
vontade de Deus. Deve ser alguém que acredita
verdadeiramente na Bíblia e faz o que lá diz: Alguém que
testemunha, ganha almas, e está fazendo um bom trabalho
para o Senhor.
Leia Provérbios 11:14.
O CONSELHO PIEDOSO
É preciso buscar conselho com pessoas que têm andado com
Deus por muitos anos. Uma pessoa de 16 anos não deve
buscar conselho na de 15. Não se aconselhar com neófitos.
5. Circunstâncias e condições!
Algumas pessoas chamam-lhe “portas abertas e fechadas”. Se
certa coisa for da vontade de Deus, Ele abrirá a porta e tornála-á possível!

A EVIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS - Romanos 8:28
 As favoráveis: Josué tinha certeza. Passou o Jordão assim
que pôs os pés (Josué 3:12-17).
 As negativas: Pode ter um Mar Vermelho à sua frente.
A Palavra do Senhor é capaz de mudar as circunstâncias.
6. Indicações do Espírito!
Algumas pessoas chamam-lhe “desejos pessoais”. É aquela
voz suave do Espírito de Deus no teu coração! Tens fé, e
sabes que aquela é de certeza a vontade de Deus, e que é
aquilo que deves fazer!
Leia Isaías 30:21.
A PAZ DE DEUS - Filipenses 4:6-7
Guardar significa ser juiz ou árbitro (Colossenses 3:15).
Se a paz o abandonar depois da decisão, VOLTE!
7. A provisão de Deus!
“Onde Deus guia, Ele providencia”. Hudson Taylor, missionário
na China.
Leia Filipenses 4:19.
A PROVA DA LÃ: Conta-nos a Bíblia que Gideão pôs a lã de
carneiro sobre a terra e disse: “Senhor, se a lã estiver molhada
e a terra seca, então saberei que és tu a falar comigo!“. Mas
como queria estar mesmo seguro disse: “Senhor, se desta vez
a lã estiver seca e a terra molhada, acreditarei!”. E foi
exatamente o que o Senhor fez, ambas as vezes! Essa é uma
maneira de encontrar a vontade de Deus: pedir um sinal, fazer
a prova da lã!
Leia Juízes 6:36-40 e Isaías 7:11.

ALERTAS!
 Ídolos no coração: Ezequiel 14
 Falsos profetas: Deuteronômio 13:1-4

Ele sabe, Ele cuida, Ele ama. Nada pode obscurecer a Sua
verdade. Ele dá o melhor de tudo para os que deixam Ele
fazer a escolha.
A primeira coisa que deves fazer para encontrar a vontade de
Deus é não ter vontade própria! Tens de entregar teu corpo,
tua mente e tua vontade a Jesus, e deixar que seja Ele quem
faça a escolha!
Leia Romanos 12:1 e 2.
Por vezes, Deus pode fazer-te esperar um pouco até
encontrares a Sua vontade: mas te mantenhas ocupado
enquanto esperas! Encontrar a vontade de Deus não é ficar
sentado à espera, sem fazer nada! Mantém-te ocupado!
Leia Eclesiastes 9:10.
Procure ir fazendo aquilo que Deus já te mostrou!
Deus te abençoe e te torne uma bênção.
Leia: Romanos 12:1 e 2
Salmo 143:10
1 João 2:17
Que seja feita a Vontade de Deus!
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