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INTRODUÇÃO 

"Mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará a toda 

a verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes 

anunciará o que está por vir" 

João 16.13 

 

 

QUAN
1
  

 

A família de Quan imigrou para os Estados Unidos vinda 

do Sudoeste da Ásia quando ele tinha apenas cinco anos. Por 

muitos anos, antes e depois da mudança, 

Quan se lembra de ouvir seus pais falando da América como "a 

terra das oportunidades". Ele apenas escutava. 

No começo, Quan assistia seus pais trabalhando dezoito horas 

por dia, fazendo serviços pesados e cansativos, que ninguém mais queria 

fazer. Em cinco anos, a família abriu seu próprio negócio. Quan e seus 

                                                 
1
 Quan, Betty, Mary e Sam são nomes fictícios usados apenas para 

ilustrar esse livro. Os nomes e alguns detalhes foram alterados por questões de 

privacidade. 

 



irmãos ajudavam quando não estavam na escola, e durante as férias 

também. Passados dez anos, a família era dona de vários negócios. Os 

anos foram passando, e Quan formou-se em uma universidade de 

prestígio e foi fazer pós-graduação em uma conhecida Escola de 

Administração. Agora, Quan é o responsável pelo império da família, 

que já se expandiu e opera em diversos estados. 

"Meus pais me ensinaram bem", diz Quan. "Eu sou um produto 

do 'Sonho Americano'. Nossa família é a prova viva de que você pode 

realmente se tornar tudo o que sonhou nesse país maravilhoso, desde 

que você esteja disposto a trabalhar bastante e sonhar alto. Eu tentei 

ensinar aos meus filhos esses mesmos princípios de autodeterminação." 

"Mas, várias vezes, eu me pergunto se não está faltando 

alguma coisa. Eu tenho tudo o que as pessoas sonham em ter, 

mas, ainda assim, eu sinto um vazio interior às vezes. Talvez eu 

me cobre demais. Provavelmente o vazio que eu sinto é o que me 

motiva a melhorar as coisas para a minha família e meus 

funcionários. Talvez eu precise me conformar com isso. O que 

você acha? Eu estou cobrando demais? Tem alguma coisa errada 

comigo? 

 

BETTY 

 

Havia uma determinação feroz nos olhos de Betty, 

enquanto ela contava sua história. "Mesmo quando eu era uma 



criança, eu tinha um lema: vou fazer o que eu quiser, quando e como 

eu quiser." 

"Eu me lembro de olhar com audácia para minha mãe e 

dizer que eu mal podia esperar para crescer e sair por aí por conta 

própria e fazer o que eu bem entendesse. Para mim, isso era a 

liberdade e alegria. Minha mãe, cristã, sempre dizia que eu deveria 

ter sido a capa do livro The Strong-Willed Child (Educando 

Crianças Geniosas, Ed. Mundo Cristão), do Dr. James Dobson. É 

verdade! Eu sempre tive isso em mim, de fazer as coisas por conta 

própria, sozinha. Parece que eu nasci assim." 

Betty reflete por um momento e continua: "Quer saber a 

parte mais engraçada? Eu tenho quarenta anos, no mínimo mais 

cinco anos cumprindo pena nessa prisão, antes que eu possa 

pensar em condicional, e estou cercada por outras oitocentas 

mulheres, a maioria delas ainda falando que vão fazer o que 

quiserem, quando quiserem, tão logo estejam livres - o mesmo 

pensamento que as trouxe para cá. 

Ela olha ao seu redor e diz, "Ironicamente, depois de 

vários anos, desde que eu cheguei aqui, ainda pensava que 

ninguém iria me dizer o que fazer. Esse lugar está cheio de 

pessoas fingindo ser duronas. Bem, finalmente, eu me dei conta 

de que, em todo momento da minha vida, tem alguém me dizendo 

o que fazer, mesmo que eu pense o contrário. Quando eu 



finalmente descobri isso, e o que estava errado comigo, foi 

quando comecei a ver as verdadeiras mudanças. Eu estou 

estudando, indo à capela e, finalmente, comecei a fazer a minha 

vida valer a pena." 

 

MARY 

 

O sorriso de Mary é conhecido por muitos. Ela sempre sorri 

enquanto conversa, é uma característica sua. Seus gestos e a modulação 

da sua voz são perfeitos, como se ela estivesse seguindo um roteiro. 

"Eu me tornei uma cristã quando estava no topo", diz Mary. "Eu 

não era uma fracassada em fim de carreira que se converte só para 

chamar atenção da mídia. Eu fiz isso porque parecia o mais sensato. Eu 

queria fazer a coisa certa para ter certeza de que, se algo acontecesse 

comigo, eu iria para o céu. 

"Desde então, parece que tudo começou a dar errado. Eu ainda 

tenho sucesso, mas não me satisfaz mais como antes. Meu marido e eu 

brigamos mais do que nunca. Eu comecei a ter problemas com pessoas 

com quem sempre me dava bem. Eu já não me sinto bem fazendo 

algumas coisas que eu costumava fazer. Pergunto-me se eu vou ser vista 

como uma fanática religiosa ou algo parecido, e se isso vai afetar a 

minha carreira. 

"Até mesmo meu tempo com Deus começou a ficar estranho. 

Antes, parecia algo novo e cheio de energia, agora, às vezes, parece que 

minhas orações não são ouvidas. Essa vida cristã, às vezes, é muito 



confusa. Eu costumava pensar que tinha todas as respostas e, agora, 

acho que não sei nada sobre servir a Cristo. O que há de errado 

comigo?" 

 

SAM 

 

"Eu sou professor em um colégio cristão", diz Sam, com seus 

cinqüenta e poucos anos. "Eu pastoreei algumas igrejas antes de dar aula 

aqui e ainda subo ao púlpito quando é necessário. Poucas pessoas aqui 

conhecem os detalhes da minha vida. Elas me vêem como um cara legal, 

engraçado e que tem uma maravilhosa esposa. Elas sabem que eu tenho 

filhos que hoje moram longe. O que elas não sabem é de toda a dor que 

eu causei." 

Ele pára para ver se seu comentário causou espanto, e continua: 

"Eu era o menino de ouro na minha denominação. Era presidente da 

classe na faculdade, pregava nas melhores igrejas enquanto estava ainda 

cursando seminário, fazia as coisas certas, dizia coisas apropriadas. Com 

trinta anos, eu tinha tudo o que se podia sonhar - uma das melhores 

igrejas, minha foto nos boletins, uma cadeira na mesa principal durante 

as conferências nacionais." 

Sam limpa sua garganta, como se estivesse procurando pelas 

palavras apropriadas para explicar. "Mas eu perdi tudo porque esqueci 

aquele inoportuno versículo sobre o orgulho que precede a queda. Esse e 

aquele que fala de fazer a vontade de Deus e não a minha própria. Eu 

precisei perder quase tudo o que eu tinha para, finalmente, conseguir 



entender que fazer a vontade de Deus não é simplesmente fazer o que eu 

quero e depois pedir que ele abençoe a minha decisão. 

"Se tem uma coisa que eu quero ensinar aos meus alunos, é o 

fato de que Deus não está aqui para nos fazer satisfeitos, auto-

suficientes e independentes. Não! Ele quer que sejamos moldados à sua 

imagem, custe o que custar. 

 

Você pode reconhecer a vontade de Deus! 

Muitas perguntas aparecem quando o tema da conversa é a 

vontade de Deus: 

- Como eu posso saber com certeza se estou fazendo a 

coisa certa na minha vida? 

- Eu já fiz tanta besteira. Como eu posso corrigir as coisas? 

- Eu realmente quero servir a Deus e fazer a sua vontade, 

mas como eu posso saber se estou mesmo fazendo a sua vontade? 

- É possível saber qual é a sua vontade? 

- Eu já ouvi pessoas falarem sobre a vontade perfeita de 

Deus e sua vontade permissiva. Qual a diferença? 

Deixe-me, antes de tudo, dizer o seguinte: Deus o ama e 

tem um plano na sua vida! Na verdade, saber que você está 

vivendo na vontade perfeita de Deus é a vida mais emocionante 

que se pode experimentar. Você vê Deus agindo na sua vida. 

Você pode aproveitar as bênçãos que se seguem. Você pode tocar 



outras pessoas com uma mensagem de vida. 

Mas quando você está vivendo fora da vontade perfeita de 

Deus, a vida pode ser um beco sem saída. Decisões equivocadas 

afetam não apenas você, mas os membros de sua família e o 

futuro deles. 

A maior parte das pessoas sabe que existe um plano maior 

para suas vidas. Alguns chamam de acaso, outros, de providência. 

Muitos simplesmente o chamam de destino. Cristãos sabem (ou 

deveriam saber) que esse plano é a vontade perfeita de Deus. 

Estou mais convencido do que nunca, estudando a Palavra 

e pesquisando sobre a vida de grandes homens e mulheres, que 

Deus quer mostrar a sua vontade para cada um de nós. Leia João 

16.13 no começo desse livro. Esse versículo nos fala três coisas 

sobre o Espírito Santo: 

1. O Espírito Santo nos guia à toda verdade. Se 

conseguirmos perceber o Espírito Santo em nós, ele vai 

usar a Palavra de Deus para nos ajudar a tomar as 

decisões certas enquanto buscamos a sua vontade. 

2. O Espírito Santo fala a nós em nome de Deus. Se você é 

um cristão, o Espírito Santo já está falando com você. 

Quanto mais você ouvir e obedecer, melhor você vai 

conseguir ouvi-lo. 

3. O Espírito Santo nos mostra coisas que estão por vir. 



Quando tomamos decisões, o Espírito Santo pode 

revelar eventos futuros que podem afetar ou ser afetados 

por essa decisão. 

Como cristão, você já tem o Espírito Santo trabalhando na 

sua vida, guiando você pelo caminho da verdade, falando em 

nome de Deus, e mostrando o que está por vir. Eu espero que esse 

livro o ajude a entender o trabalhar do Espírito Santo em sua vida. 

 

Procurando sua vontade 

 

Cada cristão deve buscar saber a vontade de Deus. Deus 

falou ao profeta Jeremias: 

A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "Antes 

de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer 

eu o separei e o designei profeta às nações" 

Jeremias 1.4,5 

Através da vida, nos colocamos diante de duas estradas 

possíveis: o caminho de Deus, com vida em abundância, ou a 

estrada de Satanás, com morte e destruição. Mas as coisas nunca 

são tão cristalinas assim. As escolhas que fazemos é que 

determinam se iremos ou não experimentar as bênçãos de Deus 



em nossas vidas. 

Minha oração é que você escolha o caminho da vontade 

perfeita de Deus, e possa experimentar as suas ricas bênçãos em 

sua vida. 

Benny Hinn 



Capítulo 1  

A TUA VONTADE, 

SENHOR 

 

"Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 

compreender qual é a vontade do Senhor" 

Efésios 5.17 

 

Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. Esse plano é 

diretamente relacionado com a sua perfeita vontade. Descobrir a sua 

perfeita vontade requer tempo, assim como aprender a ouvir a voz 

de Deus. 

Se você precisa tomar uma decisão a respeito de uma vaga de 

emprego, um cônjuge em potencial, uma oportunidade no ministério, ou 

a educação de seu filho, eu tenho boas notícias para você. Deus se 

preocupa com todas elas, até mesmo as menos importantes. Jesus disse: 

 

"Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje 

existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito 

mais a vocês, homens de pequena fé?" 

Mateus 6.30 



 

Deus não apenas se importa com as decisões que você 

toma, ele quer que você tome decisões que reflitam a vontade dele 

na sua vida. Efésios 5.17, citado anteriormente, diz que devemos 

conhecer a vontade de Deus. 

É sábio conhecer a vontade dele. Não a conhecer seria 

imprudente e, finalmente, devastador. 

Vamos explorar formas específicas de ouvir a voz de 

Deus, para saber qual a sua vontade em nossas vidas. Mas 

veremos isso mais adiante. Nesse primeiro capítulo, vamos 

começar com o básico. 

Aqui estão três verdades fundamentais sobre a vontade de 

Deus: 

 

Princípio 1: 

Você não pode descobrir a vontade de Deus se estiver 

longe do Senhor Jesus 

1Tessalonicenses 5.18 declara: "Dêem graças em todas as 

circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 

Jesus." Em outras palavras, você não pode separar a vontade de 

Deus da vontade de Jesus. 

Todas as vezes que eu me comunico com as pessoas por 

livros, cruzadas, transmissões de rádio ou televisão, ou ao vivo, eu 



percebo que cada uma delas vem de diferentes contextos. Talvez 

você tenha sido um cristão dedicado desde antes de eu nascer. 

Outros, talvez você, nunca ouviram o evangelho antes e estão 

procurando desesperadamente por respostas para questões que 

nunca pensaram que iriam possuir. 

Aqui está um ponto de partida para todos, independente do 

contexto, educação, ou cultura. O primeiro passo para saber qual a 

vontade de Deus para a sua vida é ter Jesus Cristo vivendo em seu 

coração. 

Se você nunca fez isso antes, existe algum motivo bom o 

suficiente para que você não receba Jesus Cristo no seu coração 

agora mesmo? Se você está disposto a se livrar de seus fardos e 

desafios, e se você se arrepender de seus pecados e reconhecer 

Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode aceitá-lo 

nesse exato momento. 

Nesse momento, você pode fazer a oração mais importante 

da sua vida. Você pode usar palavras como essas: 

 

Senhor Jesus, eu tentei conseguir sozinho, mas 

eu preciso que você me ajude. Eu sei que sou pecador. 

Eu entendi que preciso do seu perdão. Eu acredito que 

você morreu pelos meus pecados. Eu quero conhecer a 

sua vontade para minha vida, e, agora, eu o convido 



para que entre no meu coração e na minha vida. Eu 

troco o meu pior pelo seu melhor. Eu confio em você 

como meu Salvador. Eu quero seguir e dedicar a 

minha vida a você. Faço essa oração em seu poderoso 

nome. Amém! 

 

Se você fez essa oração com seu coração, a Bíblia lhe 

reserva promessas que podem mudar a sua vida, de maneiras que 

você nem pode imaginar. Inclusive a promessa encontrada em 

Romanos 10.13: 

"Porque todo aquele que invocar o nome do 

Senhor será salvo" 

 

A Bíblia oferece também essa verdade: 

 

"Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 

criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram 

coisas novas!" 

2 Coríntios 5.17 

 

Quando você recebe Cristo no seu coração, você passa a 

fazer parte de uma família: a família de Deus. Você começa a sua 

vida em Cristo Jesus. Essa jornada que você está começando é 



muito emocionante, principalmente quando você descobre os 

planos de Deus para sua vida e começa a vivê-los cada dia, 

começando hoje. 

 

Princípio 2: 

A vontade de Deus é sempre boa 

 

Se não for bom, não é Deus! Apesar de coisas ruins 

acontecerem com pessoas boas, no reino espiritual a vontade de 

Deus é sempre boa. A Bíblia é clara nesse assunto: 

 

"Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus" 

Romanos 12.2 

 

Quando Deus está envolvido, você pode estar passando 

por um grande problema e ainda estar totalmente em paz. Você 

pode estar passando por uma tempestade e ainda permanecer 

calmo. Se houver qualquer presença maligna ou opressão 

demoníaca, não é bom e não é Deus. Se não houver paz, não tem 

Deus. 



 

Princípio 3: 

Você deve perseguir a vontade de Deus 

Compreender a vontade de Deus envolve uma 

transformação. A palavra grega transformar tem suas origens na 

palavra metamorfose, como quando a lagarta se torna uma 

borboleta. Todos nós já vimos borboletas lindas e cheias de cores, 

que não têm nenhuma semelhança com a larva de antes. 

Compreender e fazer a vontade de Deus significa que você 

vai passar por uma transformação total na sua vida. Primeiro, vai 

oferecer seu corpo a Deus. Então você permite que ele transforme 

a sua mente. Compreenda que a menos que seu corpo pertença a 

Deus, a sua mente não pode ser renovada. Portanto, seu corpo e 

sua mente devem pertencer a Deus. 

Eu e você não iremos descobrir a vontade de Deus se não 

procurarmos por ela. A vontade de Deus se torna mais clara, à 

medida que amadurecemos nos caminhos do Espírito. Quanto 

mais lermos a Palavra e passarmos tempo com Deus, mais ele irá 

responder. 

Jesus disse, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", João 

l0. 27. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, os 

verdadeiros crentes estão ligados na voz de Deus.  Quanto mais 

tempo você tem como cristão, mais você estará acostumado aos 



caminhos de Deus. Um conhecimento elevado da Palavra e uma 

familiaridade crescente com a voz de Deus permitem que você 

reconheça mais facilmente a direção de Deus. 

 

A vontade de Deus 

 

A vontade de Deus para você é boa, aceitável e perfeita. 

Quando você distingue a vontade de Deus, você encontra 

bondade, aceitação e perfeição perante Deus. 

A bondade vai cercar você. No instante em que você 

estiver na vontade de Deus, você encontrará bondade em todo 

lugar que estiver. Tudo o que você faz tem potencial para 

prosperar. Tudo que você toca é abençoado. Apenas bondade, 

bondade, bondade. Isso não significa que não haverá desafios. 

Longe disso. Mas você terá uma paz que irá guiá-lo em meio aos 

seus problemas. 

Você será aceitável perante Deus. A Bíblia nos diz que: 

Em amor nos predestinou para sermos adotados como 

filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua 

vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu 

gratuitamente no Amado (Efésios 1.5,6). Quando você se torna 

cristão, sua vida está em Cristo, e você recebe vida eterna. 



A resposta de Deus vai ser perfeita. A palavra perfeita 

significa "completo". Deus não desiste no meio de um projeto, seu 

desejo é transformá-lo à sua imagem e semelhança. 

Deus irá revelar sua vontade para você. Enquanto você 

obedecer a ele, seguir no caminho que ele colocou diante de você 

e permitir que ele o transforme. Você vai aprender a ouvir a sua 

voz, e quanto mais e mais você seguir a sua direção você vai 

experimentar a vida mais emocionante que um ser humano pode 

ter. 



Capítulo 2 

OUVINDO A VOZ DE 

DEUS 

 

"A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é 

majestosa" 

Salmos 29.4 

 

Deus fala com cada um de nós de inúmeras maneiras 

diferentes. Independente da forma que ele escolhe para falar a nós, 

tudo o que ele fala e faz é em resposta às nossas orações. 

Quando o chamamos em oração, ele pode escolher 

responder de diversas maneiras. Aqui vão sete das formas mais 

comuns pelas quais ele revela sua vontade. 

 

A voz de Deus n° 1:  

Sua Palavra 

 

"Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos medos, 

foi constituído governante do reino babilônio. No 



primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi 

pelas Escrituras que a desolação de Jerusalém iria durar 

setenta anos" 

Daniel 9.1,2 

 

Daniel deixa claro nessa passagem que Deus nos fala mais 

freqüentemente através da sua Palavra. Daniel nos conta que ele 

"compreendeu pelas Escrituras"; nesse caso, pela leitura de 

Jeremias. Foi dessa forma que ele descobriu qual a vontade de 

Deus para sua vida. 

A Bíblia é a Palavra escrita de Deus, e ele a usa para falar 

conosco durante nossa leitura. Eu já li a Bíblia do começo ao fim 

por várias vezes. Durante cada leitura, eu descobri novos 

significados até mesmo nas passagens mais familiares. Deus me 

permite ver palavras e ensinamentos sob uma nova ótica para falar 

comigo sobre um assunto específico em que eu esteja buscando 

sua direção. 

E sempre uma maravilhosa surpresa ler algo que eu já li 

tantas vezes antes. E como se uma nova luz se acendesse. Sinto 

como se uma passagem já familiar pulasse fora das Escrituras e 

entrasse no âmago de meu ser. Em muitas dessas ocasiões, Deus usou 

as Escrituras para fornecer respostas às perguntas que eu tinha sobre sua 

vontade. 

 



 

A voz de Deus n° 2:  

Sonhos e visões 

 

Às vezes, Deus fala aos seus filhos por meio de visões e 

sonhos: 

"Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no 

templo, caí em êxtase." 

Atos 22.17 

 

O apóstolo Paulo relatou uma visão memorável de Jesus: 

 

"E vi o Senhor que me dizia: 'Depressa! Saia de 

Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu 

testemunho a meu respeito. '"  

Atos 22.18,19 

 

O plano de Paulo era ficar em Jerusalém e pregar para 

aqueles que o conheciam. Paulo tinha certeza do que deveria fazer 

para Deus. Mas, em uma visão, Paulo descobre que seu plano não 

é o plano de Deus para sua vida. Paulo tinha seu próprio plano 

para sua vida, e Deus mudou isso através de uma visão. Como um 

conhecido fariseu, Paulo pensava que sua influência entre os 



judeus permitiria que ele os persuadisse a seguir Jesus e que isso, 

certamente, agradaria a Deus. 

Essa não era a vontade de Deus, e somente depois que 

Paulo orou pedindo direção, Deus revelou sua vontade. Sabendo 

que os judeus não receberiam a mensagem de Paulo, Deus falou 

com ele por meio de uma visão e lhe disse que o enviaria aos 

povos gentios. Por causa da resposta de Deus em forma de visão e 

à obediência e oração de Paulo, sua vida foi mudada por 

completo. Como resultado disso, o evangelho foi pregado por 

todo o mundo. 

 

A voz de Deus n° 3:  

Circunstâncias 

 

Circunstâncias podem ser bem enganosas. Algumas 

pessoas passam pela vida, tropeçando de pedra em pedra, 

culpando Deus por tudo que acontece a elas. Não é preciso muito 

discernimento para perceber que Satanás adora enganar os crentes 

de qualquer modo que ele possa, para, então, culpar o Senhor pelo 

que aconteceu. As pessoas caem nesse golpe o tempo todo. 

Por outro lado, algumas vezes Deus fala através das 

circunstâncias porque as respostas são fáceis de ser encontradas. 

As circunstâncias são uma excelente forma que Deus escolhe para 



mostrar sua direção. Inúmeros exemplos podem ser encontrados 

na Bíblia. Um dos meus favoritos é quando o servo de Abraão, 

Eliézer, orou para que Deus o guiasse na escolha de uma esposa 

para Isaque. Ele, então, orou: 

"Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me 

neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor 

Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as 

jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 

Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, 

incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me 

responder: 'Bebe. Também darei água aos teus camelos', 

seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei 

assim que foste bondoso com o meu senhor." 

Gênesis 24.12-14 

 

Eliézer pede a Deus que a escolhida cumpra algumas 

condições. Deus usou as circunstâncias para revelar sua vontade a 

Eliézer com relação à futura esposa de Isaque. 

Outra excelente história sobre circunstâncias é a de Gideão 

(Juízes 6). Gideão, para saber se Deus estava realmente ao seu 

lado na batalha contra os midianítas, pede por provas específicas. 

Deus, que realmente o estava direcionando na batalha, revela-se 

por meio de circunstâncias específicas. Ele poderia ter escolhido 



outra forma de direcionar Gideão, mas, nesse caso, ele respondeu 

por meio das circunstâncias. 

 

A voz de Deus n° 4:  

Profecia e os dons do Espírito 

 

O Apóstolo Paulo era um poderoso homem de Deus, e, 

mesmo assim, está registrado em Atos 21.10 que o Senhor enviou 

Ágabo para falar com Paulo por meio da profecia, confirmando 

assim algo que o apóstolo já sabia em seu coração. 

Hoje, alguns indivíduos estão tão desesperados para ouvir 

algo de Deus, que saem em busca de uma palavra de Deus em 

todos os lugares. Eu acredito que Deus se revela por meio de 

profecias algumas vezes, mas estou convencido de que devemos 

ter cuidado. O melhor lugar para procurar a direção de Deus sobre 

a vontade dele para sua vida é com a Bíblia aberta, dentro do seu 

quarto de oração. Invista tempo conhecendo o Senhor, e você irá 

ouvi-lo e entender o que ele tem para lhe dizer. 

No final, a profecia tem três propósitos específicos: 

 

"Mas quem profetiza o faz para edificação, 

encorajamento e consolação dos homens" 

1Co 14.3 



 

Edificar sua fé, encorajar a seguir em frente e consolação 

para acalmar e confortar. 

Uma palavra profética deve confirmar algo que você já 

sabe no seu coração. E, acima de tudo, deve estar de acordo com 

as Escrituras. 

 

A voz de Deus n° 5:  

Voz audível 

 

Ocasionalmente, Deus fala a seus filhos por meio de uma 

voz audível. As Escrituras registram que Deus falou de forma 

audível e, na verdade, face a face com Moisés: 

 

"Ouçam as minhas palavras: Quando entre vocês 

há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em 

sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo 

Moisés, que é fiel em toda minha casa. Com ele falo face 

a face, claramente, e não por enigmas; e ele vê a forma 

do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo 

Moisés?" 

Números 12.6-8 



 

Quando Deus me chamou para servi-lo, eu era apenas um 

adolescente que pensava em estudar Administração Hoteleira na 

faculdade de Sêneca, em Toronto, Canadá. E eu já havia pagado o 

primeiro semestre. Um pouco antes de começar, eu estava 

esperando pelo ônibus, e, de repente, ouvi uma voz dizendo: "Vá 

para casa!" 

Primeiro, pensei que minha mente estava me enganando. 

O ônibus chegou. As pessoas embarcaram, e o veículo acelerou e 

foi embora. Era como se eu estivesse congelado no mesmo lugar. 

"Vá para casa!" 

Pensei comigo: "Isso é loucura. Não é possível!" 

De novo, uma terceira vez a voz veio: "Vá para casa!" 

Então, eu voltei para casa, completamente desnorteado. Quando 

cheguei, minha mãe perguntou: "Já voltou?" 

Eu contei para ela que não iria mais para a faculdade. 

"Não vai mais?" Ela perguntou chocada. "O que você quer 

dizer com isso?" 

"Eu não sei" era a única resposta que eu conseguia dar 

para ela. Você pode imaginar o que a minha mãe pensou? Eu nem 

sabia o que pensar. Eu sabia que tinha ouvido uma voz. 

Uma semana depois disso, Jim Poynter, um pastor da 

Igreja Metodista Livre, me chamou para uma viagem de ônibus 



fretado para Pittsburgh. Um grupo estava indo para um encontro 

de cura com a evangelista Kathryn Kuhlman. Eu nem sabia quem 

ela era, mas não queria decepcionar Jim. Como minha vida mudou 

por causa daquela viagem! Deus tocou minha vida profundamente 

naquele encontro. 

Eu não subi naquele ônibus circular porque ouvi voz de 

Deus e sou tão grato por ter subido naquele ônibus fretado que 

uma semana depois estava indo para Pittsburgh. O Senhor me 

revelou seus próximos passos lá mesmo. Nunca na minha vida eu 

fui tão tocado como naquele dia. Logo depois que eu recebi o 

Espírito Santo, um mundo completamente novo se abriu para 

mim. 

 

A voz de Deus n° 6:  

Imagens 

 

Às vezes, Deus fala por meio de uma semelhança ou 

imagem (o que em hebraico é conhecido como t'mnuah) tão 

poderosa que você não consegue tirar da sua cabeça: 

 

"Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas 

visões, e por meio deles falava em parábolas" 

Oséias 12.10 



 

A primeira vez que isso aconteceu comigo foi no dia em 

que eu nasci de novo. Eu estava sentado na aula de história, minha 

matéria preferida na escola. Mas, naquele dia, a história acabou 

ficando em segundo plano. Eu tinha acabado de aceitar Jesus 

Cristo como meu salvador, um pouco antes das oito horas daquela 

mesma manhã, e meu coração estava transbordando de amor pelo 

meu Senhor. Eu estava assistindo a aula e, de repente, eu vi minha 

própria imagem, usando um terno e pregando para uma multidão. 

Eu não estava entendendo aquilo. Naquela época, eu nem era um bom 

orador, e muito menos tinha um terno. 

Deus me deu uma imagem do meu futuro naquela manhã 

de 1972. E tudo o que eu fiz desde lá, até hoje, só veio a confirmar 

o que antes era uma simples imagem. 

Sempre que eu fico à frente de milhares de pessoas nas 

cruzadas ao redor do mundo, eu me lembro da imagem que veio à 

minha mente naquela aula de história. Deus tem sido fiel. 

 

A voz de Deus n° 7:  

Paz sobrenatural 

 

A paz do Senhor sempre habita os lugares que ele 

freqüenta. Portanto, se não há paz, existe uma boa chance de você 



estar indo para o lugar errado: 

 

"E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em 

Cristo Jesus" 

Filipenses 4.7 

 

O falecido William Barclay, um comentarista da Bíblia e 

ministro da igreja da Escócia, conhecido mundialmente, fez uma 

profunda observação sobre a paz de Deus: 

Pode ser que uma das nossas principais falhas na oração é 

que falamos demais e ouvimos de menos. Quando a oração chegar 

ao alto, devemos aguardar em silêncio pela voz de Deus; devemos 

continuar em sua presença para que a sua paz e seu poder possam 

fluir para nós e à nossa volta; devemos descansar em seus eternos 

braços e sentir a serenidade da perfeita segurança que ele nos dá. 

Eu aprendi por experiência própria que essa perfeita paz é 

um elemento-chave para discernir a vontade de Deus. Quando 

meu coração está cheio de uma paz que excede todo o 

entendimento, eu estou no meio da vontade de Deus. O 

maravilhoso pastor e escritor R.A. Torrey escreveu essa profunda, 

porém simples, declaração: O único homem competente o 

suficiente para interpretar a vontade de Deus é aquele que está em 

harmonia com Deus, e o único homem em harmonia com Deus é 



aquele cuja vontade foi completamente entregue a Deus. 

Por meio das escrituras, nós lemos sobre um Deus 

amoroso que busca se comunicar com seu povo. Sua verdadeira 

intenção ao nos criar era desfrutar um relacionamento próximo 

conosco. Ele quer que sigamos o exemplo do Senhor. 

 

Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade 

daquele que me enviou e concluir a sua obra" 

João 4.34 

 

Para estar na vontade de Deus, devemos estar dispostos a 

obedecer e fazer a sua vontade. 



Capítulo 3 

FAZENDO A VONTADE 

DE DEUS 

 

"O Deus da paz, que pelo sangue da aliança 

eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor 

Jesus, o grande Pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o 

bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é 

agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para 

todo o sempre. Amém." 

Hebreus 13.20,21 

 

Jesus descreveu os que não têm discernimento espiritual 

como aqueles que "vendo, eles não vêem e, ouvindo, não ouvem 

nem entendem" (Mateus 13.13). Alguns ouviram Jesus pregar e 

entenderam a sua mensagem do Reino, enquanto outros ouviram 

Jesus pregar, mas nunca entenderam. Isso acontecia até mesmo 

entre os seus discípulos. 

Deus direciona seu povo hoje da mesma maneira. 

Algumas pessoas reconhecem a voz de Deus e entendem, mas 

outras não conseguem reconhecê-la e, por isso, não conseguem 



discernir a sua direção. Até entre os seus seguidores dos dias de 

hoje isso acontece. Eles têm olhos, mas não vêem, e têm ouvidos, 

mas não ouvem. 

 

QUATRO BARREIRAS 

 

Para entender a vontade de Deus, você deve desenvolver 

"olhos" espirituais, para conseguir reconhecer a direção de Deus em 

sua vida. Para começar, vamos entender quais são as quatro 

barreiras que podem tirar você do caminho que leva para o 

conhecimento da vontade de Deus. 

 

Barreira n° 1: Vivendo em pecado 

 

Quando o rei Davi confessou seus pecados com Bate-Seba 

a Deus, ele orou: 

 

"Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria" 

Salmos 51.8 

 

Antes, ele estava vivendo em pecado, mas, agora, ele orou 

ao Senhor, pedindo perdão pelo seu pecado e para ser capaz de 

ouvir a voz de Deus novamente. 



A natureza do pecado cria uma barreira entre Deus e os 

homens, como descreveu o profeta Isaías: 

 

"Mas as suas maldades separaram vocês do seu 

Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, 

e por isso ele não os ouvirá." 

Isaías 59.2 

 

O pecado fecha seus ouvidos, impedindo que você ouça a 

voz de Deus. 

Que fique claro, que eu não estou dizendo que algum de 

nós, exceto Jesus, vive perfeitamente e sem pecado. Estou me 

referindo à prática intencional de pecado, que sabemos que é 

errada. Se você está lutando contra gula, mude seus hábitos 

alimentares. Se você está se relacionando de forma pecaminosa 

com uma pessoa do sexo oposto, confesse seu pecado e pare de 

fazer o que você está fazendo. 

 

Barreira n° 2: 

Ódio e rancor 

 

Apesar disso também ser considerado como viver em 

pecado, merece ser mencionado separadamente. É assim que 



pessoas que alimentam ódio e rancor são descritas em 1 João 2.9-

11: 

"Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, 

continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na 

luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu 

irmão está nas trevas e anda nas trevas; não sabe para 

onde vai, porque as trevas o cegaram." 

 

Ódio e rancor irão impedir que você conheça a vontade de 

Deus. Na verdade, quando você tem dificuldades em compreender 

a vontade de Deus, é sempre uma boa idéia examinar sua vida 

para ver se você tem ódio ou rancor de alguém. Se você tiver, 

peça ao Espírito Santo que lhe dê forças para que você consiga 

perdoar, o quanto antes melhor. 

 

Barreira n° 3:  

Pressa 

 

Nós vivemos numa sociedade apressada. Temos pressa 

para tudo. Pressa para chegar ao trabalho. Pressa para voltar para 

casa. Nós temos pressa de chegar à igreja. E tentamos apressar 

Deus, para que ele nos mostre a sua vontade, agora mesmo! 

Mas Deus simplesmente não vive de acordo com o nosso 



tempo. Nós exigimos: "Agora, Senhor!" Ele responde: "Fiquem 

calmos! Saibam que eu sou Deus!" (Salmos 46.10). Você não vai 

conseguir conhecer Deus e sua vontade até que fique calmo o 

suficiente para ouvir. Em Salmos 23.2 nós lemos: "Ele me conduz 

a águas tranqüilas". 

O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11.13: 

"O que receio, e quero evitar, é que assim como a 

serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja 

corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a 

Cristo." 

 

Deus não fica com pressa só porque nós temos pressa.   Na 

verdade, nós sabemos que Deus é o autor da paz, e não da 

confusão (1Co 14.33). 

 

Barreira n° 4: 

Uma mente decidida 

 

George Muller (18054898) era um evangelista e filantropo 

inglês. Um homem de fé e oração, que fundou vários orfanatos na 

Inglaterra. Uma vez perguntaram para ele: "Como você descobre a 

vontade de Deus?", e ele respondeu: "Quando você for buscar a 

Deus, o faça sem pensar no assunto. Vá a Deus sem a cabeça 



feita." 

É um bom conselho, ainda hoje. Quando buscamos a Deus 

com nossas mentes determinadas, geralmente ouvimos só o que 

queremos. E se Deus responde algo diferente do que estamos 

esperando ouvir, nós assumimos que ele não deu resposta alguma. 

Precisamos ficar atentos contra essas barreiras. Se você 

permitir que o pecado entre em sua vida, não vai saber qual a 

vontade de Deus. Se você deixar que o ódio e o rancor tomem 

conta de você, não vai saber qual a vontade de Deus. Se você 

deixar que a pressa e a confusão se instalem, não vai saber qual a 

vontade de Deus. Se você buscar a Deus com uma mente pré-

determinada, não vai saber qual a vontade de Deus. 

Esteja sempre pronto a confessar e abandonar seus 

pecados. Perdoe aqueles que o magoaram. Espere em Deus. 

Busque a Deus livre de sua própria vontade: "A tua vontade, e não 

a minha!" É necessário ter muita fé para deixar de lado a própria 

vontade. 

 

QUATRO DEGRAUS 

 

Da mesma forma que existem barreiras que o impedem de 

conhecer a vontade de Deus, existem quatro degraus que o ajudam 



a chegar até onde você consiga ouvir a voz de Deus. 

 

Degrau n° 1:  

Humildade 

 

Após confessar a Deus seus pecados com Bate-Seba, o rei 

Davi orou: "Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito 

quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não 

desprezarás." 

Se você quer saber qual a vontade de Deus para sua vida, 

certifique-se de que você tenha um coração humilde. Deus vai 

considerá-lo inaceitável se você estiver coberto pelo orgulho e 

pela arrogância. 

E muito comum ver os cristãos, cheios de arrogância, 

exigindo coisas de Deus, e, depois, se perguntam por que ele não 

os guia. Ironicamente, eu descobri que, quando você vai até ele 

com sincera humildade, Deus vai mover montanhas para falar 

com você e direcionar seu caminho. 

 

Degrau n° 2:  

Reverência 

 

"Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, 



pois nada falta aos que o temem" 

Salmos 34.9 

 

Escreveu o rei Davi. Temer a Deus não significa sentir 

medo dele; significa ter respeito por ele. Colocamo-nos perante o 

trono confiantes, mas, ainda assim, com respeito. Ele é o criador 

de tudo. Ele é o poderoso Deus. 

Ao nos aproximarmos dele, devemos fazê-lo não apenas 

com humildade, mas também com reverência. Hoje, estou mais 

convencido que nunca de que, às pessoas tementes a Deus, não 

falta nada, inclusive a direção de Deus. 

 

Degrau n° 3:  

Maturidade 

 

Fazer a vontade de Deus significa entender o processo de 

amadurecimento no Senhor. Não podemos ficar satisfeitos em 

continuar como bebês em Cristo: 

"Embora a esta altura já devessem ser mestres, 

vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os 

princípios elementares da palavra de Deus. Estão 

precisando de leite, e não de alimento sólido! Quem se 

alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência 

no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os 



adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se 

aptos para discernir tanto o bem quanto o mal"  

(Hebreus 5.12-14). 

 

Nunca vamos conseguir saber qual a vontade de Deus, 

nem poderemos amadurecer como cristãos, se não conhecermos a 

Palavra de Deus. É a mais pura verdade. 

Devemos nos alimentar da Palavra, memorizá-la, meditar 

nela, orar sobre ela e aplicá-la em nossas vidas. Caso contrário, 

permaneceremos como crianças, não sendo capazes de reconhecer 

a voz de Deus nem sua vontade. Não há como conhecer o Senhor 

sem conhecer a Palavra. O amadurecimento é um processo que 

leva tempo, não acontece da noite para o dia. 

Em várias profissões, uma pessoa sem experiência, 

iniciante, é chamado de aprendiz. Aprendizes devem ser 

instruídos, pois ainda não têm habilidades. Eles podem cometer 

erros, por isso os supervisores devem checar seu trabalho. Porém, 

eles se empenham para aprender o ofício e se tornam competentes 

e habilidosos. 

Infelizmente, muitos cristãos passam suas vidas inteiras 

como meros aprendizes, apenas bebês em Cristo, porque nunca 

conheceram verdadeiramente a Deus, seus caminhos e sua 



Palavra. São ainda crianças. Uma tragédia como essa é muito 

comum acontecer. 

Você não conseguirá conhecer a vontade de Deus, a menos 

que exista um crescimento espiritual na sua vida. Não pode existir 

a inércia. No Reino de Deus, as mudanças são constantes: ou você 

está diariamente evoluindo à imagem de Jesus ou voltando à 

carnalidade. 

Crescimento é vital. Se você não estiver crescendo e 

progredindo espiritualmente, você vai ter dificuldade em 

reconhecer a voz de Deus. 

Para cada crente renascido, Deus dá uma dose de fé 

(Romanos 12.3). Exercitando essa fé em Deus - conhecendo Deus, 

sua Palavra e seus caminhos - o cristão vai cada vez mais 

compreendendo melhor a vontade de Deus. Qualquer coisa menos 

que isso é uma catástrofe! 

 

Degrau n° 4:  

Oração 

 

Se você quiser conhecer a vontade de Deus para sua vida, 

você deve usar aquilo que Deus plantou em você na salvação. 

Assim que você é nascido de novo, o Espírito Santo planta uma 

semente na sua vida que lhe dá capacidade de ouvir a voz de 



Deus. Essa semente é regada pela oração. 

Você nunca vai conhecer a vontade de Deus sem regar 

essa planta todos os dias. Se a semente for regada 

esporadicamente, o crescimento será retardado. Essa semente deve 

ser regada todos os dias, porque Deus fala diariamente. Em João 

15.7, nos fala: 

"Se vocês permanecerem em mim, e as minhas 

palavras permanecerem em vocês, pedirão o que 

quiserem, e lhes será concedido." 

 

Para conhecer o Senhor, você deve orar todos os dias. 

Você fala com ele. Você busca ouvir sua voz. E quanto mais você 

ouve sua voz, mais discernimento você adquire para reconhecê-lo. 

 

A VONTADE DE DEUS UM PROCESSO 

 

Enquanto você cresce no Senhor, respondendo e 

obedecendo à sua direção, o Pai irá lhe confiar cada vez mais 

coisas: mais responsabilidades, mais poder, mais autoridade, mais 

bênçãos, mais desafios. Ele saberá que pode compartilhar com 

você os segredos do seu coração (sua vontade), porque você 

obedece a ele. 



Lembre-se sempre de que amadurecer no Senhor é um 

processo. Ninguém vai conseguir pisar em todos os degraus sem 

falhar. Ninguém consegue evitar todas as barreiras sempre. E uma 

caminhada de fé. Um relacionamento como esse deve ser 

exercitado e fortalecido. Ê preciso se familiarizar com Deus e seus 

caminhos. 

Quando tropeçar, levante! Peça perdão a Deus. 

Comprometa-se a retornar para o centro da sua vontade. Sua vida 

nunca mais será a mesma. 



 

UMA PALAVRA FINAL 

PERMANECENDO NA 

VONTADE DE DEUS 

 

"Confie no Senhor de todo o seu coração e não se 

apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor 

em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas 

veredas" 

Provérbios 3.5,6 

 

Vinte e cinco anos depois que Deus me chamou para 

pregar o Evangelho, nosso ministério em Orlando estava 

arrebentando de tão lotado. Funcionários e voluntários estavam 

espalhados por todos os cantos da nossa sede. Após analisar a 

situação, estava óbvio que tínhamos crescido mais do que a 

propriedade comportava. 

Tivemos de considerar a possibilidade de reduzir parte de nosso 

ministério e remover pessoas para outros lugares. Eu sabia que 

continuar no mesmo local iria reduzir, ou até mesmo parar por 

completo, nosso crescimento. 

Eu orei e pedi direção a Deus, mas não parecia chegar nada. De 



repente, minha esposa, Suzanne, me surpreende dizendo: "Benny, o 

Senhor falou comigo e disse que a sede do ministério de cura iria se 

mudar para Dallas, Texas." 

"Dallas?" Eu respondi animado. "Bem, se Deus está realmente 

falando com você, por favor, diga a ele para falar comigo também." E o 

assunto acabou por aí. 

No ano seguinte, uma experiência semelhante aconteceu. O 

Senhor falou comigo sobre mudar nossa família para o sudoeste da 

Califórnia, para onde o nosso estúdio de televisão e o ministério de 

comunicação havia sido transferido. Quando eu compartilhei isso com 

Suzanne, ela disse, "Bem, se isso é importante, o Senhor vai falar com 

nós dois." 

E assim ele fez. No verão de 1999, Suzanne e eu sentimos que 

Deus havia permitido as duas mudanças - para Califórnia e Texas. 

Quando discutimos o assunto com a diretoria, aquilo incitou uma onda 

de criatividade e entusiasmo como eu nunca havia visto. Durante aquela 

reunião, o Espírito Santo renovou e refinou nossa visão de alcançar o 

mundo para Cristo. E rapidamente ficou óbvio para todos nós que, para 

realizar a tarefa que Deus nos chamou a fazer, essa era a escolha certa. 

Nossos contadores concordaram também, depois de uma 

análise considerável. "Isso é uma boa idéia" eles me disseram. 

"Mudar nossa sede para Dallas vai economizar milhões de dólares 

nos próximos anos." 

Nossa família se mudou para Califórnia. E nós 

anunciamos que a sede do ministério de cura estava sendo 



transferida para Dallas. 

E aconteceu! Hoje, por meio dos generosos donativos dos 

nossos parceiros, nós estamos juntos, tocando mais corações do 

que jamais imaginamos ser possível. Oportunidades incríveis se 

abriram em lugares que antes eram fechados para o ministério. 

Desde providenciar alimento físico e espiritual para as crianças nas 

Filipinas, a construir igrejas e orfanatos no México, a realizar 

cruzadas internacionais até espalhar ao redor do globo o 

Evangelho através do nosso programa diário "This Is Your Day!", 

estamos impactando o mundo com Jesus Cristo. 

Com seu Centro Mundial de Comunicação, o Benny Hinn 

Ministries, junto com seus parceiros, está cumprindo a grande 

comissão que o Senhor declarou em Marcos 16.15: 

"E disse-lhes: 'Vão pelo mundo todo e preguem o 

evangelho a todas as pessoas''." 

 

Levou muitos anos para que soubéssemos discernir a 

vontade de Deus, até em coisas grandes como as mudanças para 

Texas e Califórnia. A fé para o ministério mundial que realizamos 

hoje não ocorreu sem Nosso Pai deseja passar tempo conosco agora, 

como uma preparação para uma eternidade com ele. Ele quer se 

envolver com tudo o que fazemos. Ele quer guiar nossos passos. Ele se 

preocupa tanto, que ofereceu seu primogênito e único filho como 



sacrifício, com a finalidade de salvar nossas almas e revelar a nós a sua 

vontade. 

Não importa o que está acontecendo nesse momento em sua 

vida, anime-se. Existe esperança. 

No começo desse livro, eu os apresentei a Quan, Betty, Mary e 

Sam. Cada um deles tinha de tomar decisões críticas sobre o rumo que 

queria seguir. Hoje, eles são cristãos. Eu adoraria poder dizer que cada 

um deles tomou as decisões corretas, mas isso não aconteceu em todos 

os casos. Agradecemos a Deus pelo perdão e pelo novo amanhã. 

A maioria das pessoas sabe sobre Deus. Mas poucos o 

conhecem. Menos pessoas ainda conhecem e seguem a sua vontade. 

Existe uma enorme diferença, e as escolhas que fazemos são essenciais 

para os passos que damos com Deus. Quan, Betty, Mary e Sam 

continuam aprendendo essas lições, com níveis variados de sucesso. 

E para você, a pergunta nesse ponto é bem simples: Você está 

disposto a fazer o que for necessário para conhecer Deus e fazer a sua 

vontade? Você está disposto a tornar o seu relacionamento com ele a 

parte mais importante da sua vida? Você está disposto a pagar o preço 

por essa maravilhosa caminhada com ele? 

 

"Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias 

de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não 

se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 

pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 



experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus." 

Romanos 12.1,2 

 

Quando Jesus orou no Jardim do Getsêmani, até ele teve 

esse momento, nas palavras do poderoso teólogo Matthew Henry: 

"Ele aniquilou sua própria vontade em nome da vontade do Pai." 

Jesus orou: 

"Meu Pai, se for possível, afasta de mim este 

cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como 

tu queres" 

Mateus 26.39 

 

Eu peço ao Espírito Santo que use esse livro como 

estímulo para você satisfazer todos os desejos que Deus tem para 

sua vida. Eu oro para que você diga de coração: "A tua vontade 

Senhor, não a minha." 


