
EBD – Escola Bíblica Dominical                                                       Pr. Erivelton Rodrigues Nunes 

 

 

Pág. 1 

A bênção de Entender a Vontade de Deus 
06/02/2010 

 

 

1) Vontade de Deus 

Efésios 1.1 “PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em 

Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus:” 

1:5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade,  

1:9 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em 

si mesmo,  

1:11 Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, 

conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade;  

5:17 Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.  

6:6 Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo 

de coração a vontade de Deus;  
 

Filipenses 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a 

sua boa vontade.  
 

1 Tessalonicenses 

4:3 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição;  

5:18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.  
 

Hebreus 

10:36 Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, 

possais alcançar a promessa.  

13:21 Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que 

perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.  
 

Tiago 1:18 Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos 

como primícias das suas criaturas.  
 

1 Pedro 

2:15 Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos 

homens insensatos;  

3:17 Porque melhor é que padeçais fazendo bem (se a vontade de Deus assim o quer), do que 

fazendo mal.  

4:2 Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências 

dos homens, mas segundo a vontade de Deus.  
 

1 João 2:17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre.  
 

Apocalipse 4:11 Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas 

as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. 
 

 

2) A vontade de Deus muitas vezes é diferente da nossa! 
 

Isaías 55:8-9 “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 

caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. Porque assim como os céus são mais altos do 

que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 

pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.” 
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 A vontade de Deus era que Jonas fosse pregar em Nínive (capital da Assíria), porém Jonas 

queria ir para Társis (Espanha);  A vontade de Deus era salvar os habitantes de Nínive a de 

Jonas porém era que eles fossem exterminados. 

 Jesus no momento de aflição no Jardim do Getsêmani desejou não passar pelo sofrimento da 

Cruz, porém se colocou à disposição de Deus para executar Sua Vontade. 

Lucas 22:42 “Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, 

mas a tua” 

 

Vontade do Mundo  

 

1. “amizade com o mundo”  

Tiago 4.1-4 “Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vêm disto, a 

saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada 

tendes; sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar; combateis e guerreais e 

nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o 

gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do 

mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus.” 

2. “maculado, manchado pelo mundo” 

Tiago 1.27 “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os 

órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.” 

3. “amar o mundo” 

I João 2.15  “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, 

o amor do Pai não está nele” 

4. Aos poucos “conformar-se com o mundo” 

Romanos 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 

e perfeita vontade de Deus.” 

5. Tudo isso leva a “ser condenados com o mundo” 

I Coríntios 11.32 “Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, 

para não sermos condenados com o mundo.”  

 

Escada da Queda 
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