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SEJA FEITA A TUA VONTADE 
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SENTIR 
 
Diante de um dos mais violentos terremotos que aconteceu em Portugal 
em 1755, o iluminista francês Voltaire fez a seguinte declaração: “Ou 
Deus não existe. Ou existe, mas não quer executar a sua vontade. Ou 
quer, mas não pode”. Você já se sentiu assim diante de alguma situação 
difícil? 
 
APRENDER 
 
Pois é, falar sobre a vontade de Deus pode se tornar algo complicado. 
Atribuir a Deus uma vontade que não é dele, é pecado. Atribuir a Deus 
uma vontade que é minha, é leviandade.  
 
A palavra para “vontade” no Novo Testamento é “thelema” e tem a ideia 
de “volição”, isto é, a capacidade de escolha. Pela Palavra podemos 
entender que a vontade de Deus é o domínio de Seu Reino sobre o 
coração humano; é boa, perfeita e agradável; e é realizada em parceria 
com os homens. 
 
Da mesma forma, a Bíblia nos ensina sobre a vontade geral de Deus, a 
específica e a permissiva. Mas, mesmo assim, oramos as palavras que 
Jesus nos ensinou: “Seja feita tua vontade assim na terra como no céu”, 
sem entender muito bem. Como uma criança que não entende o que o 
pai está fazendo, assim somos nós em relação a Deus. 
 
Mas alguma coisa nos leva a confiar. O que é isso? Por que insistimos 
em orar seja feita tua vontade e em confiar, mesmo quando, por vezes, 
não entendemos o que o Pai deseja para nós? 
 
REFLETIR 

A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, certo? Mesmo quando 
não é a minha? Como aceitá-la? 
 
O que é vontade geral, específica e permissiva de Deus e como elas 
funcionam? 
 
Já passou alguma situação na sua vida em que não entendeu o que Deus 
pretendia com isso? Qual é o caminho para descansar num caso 
desses?  
 
Como crer que “todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito”? 
 
O que Deus quer para sua vida? Tem certeza disso? Por que? 
 
APLICAR 
 
Talvez você esteja passando por momentos difíceis e sofrendo muito. 
Faça o que Jesus fez, e diga “Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu 
espírito. Eu me submeto à tua autoridade”. Quando Jó viveu momentos 
assim, a esposa dele disse “Jó, amaldiçoa esse Deus e morre”. Mas ele 
disse “jamais farei isso! O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o 
nome do Senhor”. Isso é submissão à vontade de Deus. E esse caminho 
é vida. 
 

 


